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ناتسبرع تاررقم  اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

یلو یگدنیامن  هزوح  يارب   ] یناقلاط باهولادبع  ناتـسبرع  تاررقم  اب  ییانـشآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  باهولادـبع  یناقلاط  هسانـشرس : 
 . ترایز جح و  روما  رد  هیقف 

رعشم 1375. رشن  نارهت :   : ] رشن تاصخشم 
لودج  95 ص :  يرهاظ :  تاصخشم 

مهد 9647635249 پاچ  لایر :  5000 مراهچ ؛ ) پاچ   ) لایر  4500 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  4500 کباش : 
.1382 مراهچ : موس و  پاچ  تشاددای : 
ناتسبات 1384. مهد : پاچ  تشاددای : 

. اهامنهار جح --  عوضوم : 
. اهامنهار يدوعس --  ناتسبرع  عوضوم : 

DS203/ط2آ5 هرگنک :  يدنب  هدر  ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانش 
915/3804 ییوید :  يدنب  هدر 

م10398-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

یمل ياهشزومآ  ترورض  همّدقم :
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لاغتـشا نوگانوگ  ياههفرح  تعارز و  تراـجت ، تعنـص ، يزرواـشک ، لـیبق  زا  فلتخم  ياـهراک  هب  موب ، زرم و  نیا  مدرم  ناـمز ، رید  زا 
دنـشاب هدرک  بسک  یملع  شزومآ  نیرتمک  هک  نیا  نودب  ار ، دوخ  رمع  دـندرکیم و  هرادا  یثوروم  لغاشم  اب  ار  دوخ  یگدـنز  هتـشاد و 

داتسا ار  دوخ  دشیم  ّطلـسم  راک  رب  نوچ  مه ، وا  دیدرگیم ، لقتنم  اهدراو  هزات  هب  هدهاشم ، قیرط  زا  اهنت  داتـسا  براجت  دندنارذگیم و 
لقتنم نارگید  هب  لمع  نمـض  دوب ، هتخومآ  نارگید  زا  ار  هچنآ  تسنادیم و  یملع  ياهـشزومآ  نتخومآ  تامولعم و  بسک  زا  زاـینیب  و 

. درکیم
زاین و دروم  نونف  لغاشم و  راک ، بسک و  یتسد ، عیانـص  يزرواشک ، تعارز و  تیفیک  رد  تشذـگ و  يدامتم  ياـهلاس  ببـس ، نیمه  هب 

دنتسناوتیمن هظحل  کی  یّتح  دماین و  دوجو  هب  یتفرشیپ  رییغت و  هعماج ، هقالع 
ص:2
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ص:3
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ص:4
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ص:7
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10 ص :
اب دنیامن و  هضرع  يرتشم  قوذ  اب  بسانتم  بلاج و  عونتم ، لوصحم  ات  دننک  داجیا  یلّوحت  یثوروم ، لغاشم  رد  دـنناوتیم  هک  دنـشیدنایب 

. دنروآ تسد  هب  يرتشیب  دمآرد  رتمک ، تمحز 
لسن هب  دناهدروآ ، تسد  هب  ثرا  هب  هک  ار  هچنآ  دیاب  دندوب  دقتعم  دندیمانیم و  یتنس » لغاشم   » ار دوخ  لغاشم  شیوخ ، هئربت  يارب  نانآ 

اًلثم دیدرگ ؛ فقاو  نآ  ناوت  شزرا و  هب  لمع ، رد  هعماج  تفای و  شرتسگ  یملع  ياهشزومآ  ملع و  ماجنارـس  دنهد . لیوحت  دوخ  زا  دعب 
يورین اب  دزاس و  هدامآ  رتشیب ، يریگهرهب  يارب  ار  نیمز  دـنک و  عفد  ار  تافآ  دـناوتیم  یتحار  هب  یملع ، لوصا  اـب  هک  دـنتخومآ  عراز  هب 

دوخ و يارب  یملع  لوصا  بسحرب  ار  دازاـم  دـنک و  هدافتـسا  نآ  زا  زاـین  رادـقم  هب  دروآ . تسد  هب  ار  لوصحم  نیرتشیب  نیرتهب و  رتـمک ،
. دنک رداص  زاین  دروم  ياهروشک  هب  ای  دیامن و  هریخذ  هعماج 

یجاح تیفیک  ناگمه  تسا . یتنـس  لغاشم  ياهرادومن  زا  یکی  زین  ناوراک ) تنواعم  تیریدـم و   ) اـم ثحب  دروم  تیلوؤسم  اـی  لـغش و 
، نکـسم هیهت  يارب  اهنآ  ًاعقاو  دـنراد ، ییانـشآ  راگزور  نآ  يرادهلمح  ماظن  متـسیس و  اـب  دـننادیم و  میدـق  رد  ار  نآ  تالکـشم  ندرب و 

لّمحتم ار  ییاسرفتقاط  تامحز  هچ  تشگرب و ...  يارب  اج  هّیهت  دوخ ، ياههدشمگ  ندرکادیپ  ییاذغ ، داوم  خـبط و  لئاسو  ندرب  هارمه 
! اهنآ ناریاز  هن  دندوب و  یضار  دوخ  هن  ماجنارس  دندشیم و 

، یلمع یملع و  براجت  زا  هدافتـسا  اب  هلاس  همه  هدروآ و  دوجو  هب  یلّوحت  اهتمـسق ، مامت  رد  ترایز  جح و  نامزاس  هَّللادـمحب  هزورما  اما 
تاناکما 
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11 ص :
: میروآیم دای  ار  اهنآ  نیرتمهم  نیرتهدمع و  راصتخا  روطب  هک  دهدیم  رارق  ناریاز  رایتخا  رد  يرتهب 

لاقتنا رد  ریگمـشچ  ییوجهفرـص  هاگدورف و  رد  تباث  هدومزآراک و  ياهورین  اب  بولطم  وحن  هب  هدج ، هاگدورف  رد  ناریاز  زا  ییاریذپ  - 1
. اهناوراک نارومأم  طسوت  هاگدورف  هب  لئاسو 

تأیه نارومأم  طسوت  ناتـسبرع ، رد  دوخ  یتمالـس  تیمها  هب  اهنآ  ندرک  هاگآ  یتشادهب و  ینمیا و  لئاسم  هب  ناریاز  تیاده  داشرا و  - 2
. هدج هاگدورف  رد  یکشزپ 

اب هنـسح  طـباور  داـجیا  رطاـخ  هب  تقو  فـالتا  نودـب  بساـنم و  تقو  رد  تارایـسلل » هماـعلا  ۀـباقنلا   » ياهـسوبوتا نیرتهب  زا  هدافتـسا  - 3
. الاب نالوؤسم 

. هعرق هلیسو  هب  ناریاز  نیب  اهنآ  عیزوت  هیلوا و  تاناکما  اب  لزانم  هراجا  - 4
. اهناوراک نیب  نآ  عیزوت  هدمع و  روطب  ییاذغ  داوم  نیرتبسانم  نیرتهب و  هیهت  - 5

. ددعتم ياههاگنامرد  داجیا  مزال و  يوراد  یفاک و  یناسنا  يورین  اب  یکشزپ ، تأیه  زیهجت  تیوقت و  - 6
. نانآ تایاکش  ناریاز و  تالکشم  هب  یگدیسر  تهج  فلتخم  ياهداتس  لیکشت  - 7

. انم رد  هژیوب  ناگدشمگ  دادما  تیوقت  - 8
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12 ص :
اب اـهنآ  ندومن  صخـشم  اـهناوراک و  ندرک  یناتـسا  هلمج  زا  زاـسراک ، یلمع و  ياـهلحهار  داـجیا  اـنم و  تالکـشم  هب  صاـخ  هجوـت  - 9

. فلتخم ياهگنر 
. نامزاس ياهداهنشیپ  شریذپ  هب  نیفوطم  هسسؤم  ندومن  مزلم  انم و  ياهرداچ  لحم  يارب  بسانم  تیعقوم  نتفرگ  رظن  رد  - 10

نیفوطم و هسـسؤم  هب  اهرداچ ، ندومن  شورفم  ندرک و  کنخ  ییانـشور ، اههلابز ، ندرک  جراـخ  تفاـظن ، تیلوؤسم  ندومن  لّوحم  - 11
. لئاسم هنوگنیا  اب  يریگرد  زا  ناریدم  ندرک  دازآ 

. ناریاز یتمالس  ینمیا و  بناوج  تیاعر  انم و  تافرع و  رد  ییاریذپ  هوحن  رد  یلک  رییغت  - 12
. کیتاموتا ياهخلسم  زا  هدافتسا  هب  ناریاز  قیوشت  ینابرق و  دیدج  حرط  - 13

. نانآ یبایشزرا  اهناوراک و  ناریدم  درکلمع  رب  ناریاز و  یهافر  لئاسم  هیّلک  رب  لماک  فارشا  تراظن و  - 14
شخبرمث ياهـشالت  تارکاذم و  نوهرم  يدوعـس ، فلتخم  نالوؤسم  دایقنا  شریذـپ و  قوف و  دراوم  زا  يرایـسب  يارجا  هک  تسا  ینتفگ 

. تسا ترایز  جح و  نامزاس  هیاپدنلب  تأیه 
نارازگراک نالوؤسم و  ناتـسبرع و  جـح  ریزو  اب  هدـش ) میظنت  همانرب  قبط   ) یناثلا يدامج  هام  رد  هلاس  همه  جـح ، نامزاس  هبتریلاع  تأیه 

. دننکیم لح  حرط و  ار  هبالتبم  لئاسم  تاقالم و  طبريذ  ياهدحاو 
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13 ص :
لـبق و ياـهلاس  براـجت  زا  هدافتـسا  اـب  یناریا  تأـیه  اریز  دـنکیم ؛ اـفیا  ار  یمهم  شقن  عناوم ، عـفر  تالکـشم و  ّلـح  رد  تاـقالم ، نیا 

لیاـن بولطم  جـیاتن  هب  دـننکیم و  هرکاذـم  يدوعـس  تاـماقم  اـب  تردـق  عضوم  زا  فـلتخم ، ياهدـحاو  نـالوؤسم  تارظن  زا  يریگهرهب 
. دندرگیم

یمالسا ياهروشک  زا  یخرب  جح  اب  ییانشآ  لّوا : لصف 

هراشا

نامرد لقن ، لمح و  ناکـسا ، لحم  هیهت  زرا ، طـیلب و  هّیهت  لـیبق  زا  اـهروشک  ریاـس  جاـجح  یهاـفر  تاـناکما  تیفیک  زا  اـم  ناـیجاح  رگا 
فقاو جح  نامزاس  هدنزرا  تامدخ  هب  زگره  دنـشاب ، عالطایب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ینید  ياهداشرا  یکـشزپ و  تامدـخ  تشادـهبو ،
هیالگ تیاکـش و  دوخ  عضو  زا  ًالامتحا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  جـح  نارازگراک  تامحز  زا  ساپـس  رکـشت و  ياـجب  دـش و  دـنهاوخن 

. تشاد دنهاوخ 
، راختفا رورغ و  تیاهن  اب  دنیامن ، هسیاقم  اهنآ  اب  ار  دوخ  عضو  دنشاب و  علطم  اهروشک  ریاس  جح  تامدخ  ییارجا و  لئاسم  یتقو ا ز  زین  و 

. دنشابیم رادروخرب  یعیسو  تاناکما  نینچ  زا  هک  دوب  دنهاوخ  رکاش  ار  ادخ  یبلق ، تیاضر  اب  مأوت 
زا یخرب  جح  اب  ییانشآ   » هب ار  لّوا  لصف  هک  میدید  نآ  رتهب  اذل 
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جح نـالوؤسم  اـب  بناـجنیا  یـصخش  ياـههبحاصم  لـصاح  درذـگیم ، مرتـحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  هـچنآ  مـیهد . صاـصتخا  اـهروشک »

. تسا یمالسا  ياهروشک 

هیروس

هزاجا طقف  تلود  دنرادن . ناوراک  هورگ و  تسا . اهنآ  دوخ  هدهع  هب  هیذغت  دننک . هراجا  تنوکـس  لحم  دـیاب  دوخ  هیروس ، روشک  ناریاز 
. تسا ریاز  هدهع  رب  لئاسم  هیلک  دهدیم و  جورخ 

تیوک

ناـنآ تواـفتم  تامدـخ  فلتخم و  ياـهتمیق  دـنتوافتم . مهاـب  اـهناوراک  یلو  دـننکیم  تکرح  یناوراـک  تروص  هب  روشک  نیا  ناریاز 
ره تسین . دـحتم  هماـنرب  يارجا  يزیرهماـنرب و  دـهعتم  یـصاخ  ناـمزاس  تسا . ناریا  لـبق  لاـس  تسیب  يرادهلمح  متـسیس  دـننام  تسرد 

ریدـم هدـهع  رب  لئاسو و ...  ندرک  هدامآ  همدـخ ، زپشآ و  ندروآ  ییاذـغ ، داوم  هیهت  لحم ، هراجا  دـنکیم . راـک  لقتـسم  دوخ  یناوراـک 
. دننکیم هضرع  هک  تسا  یتامدخ  بسحرب  دوشیم  نییعت  ریاز  يارب  هک  یتمیق  تسا و  ناوراک 

شدالگنب

دیاب دراد و  تیعمج  نویلیم  تسیب  دصکی و  روشک  نیا  هک  نآ  اب 
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ياهتکرـش هتبلا  دـنکیمن . مازعا  رتـشیب  رفن  رازه  تـشه  یلو  دـیامن ، مازعا  ریاز  رازه  تـسیب  دـصکی و  لاـس  ره  رد  ریخا ، نیناوـق  قـبط 

. دوشیم رازه  هدزناش  ًاعمج  هک  دنربیم  رفن  رازه  تشه  مه  یصوصخ 
ناکـسا ار  رفن  رازه  کـی  ناـمتخاس  ره  رد  دـننکیم و  هراـجا  ریاز  رازه  تشه  يارب  ناـمتخاس  تـشه  نابعـش  هاـم  رد  یتـلود  نـالوؤسم 

. تساهنآ هدهع  رب  هیذغت  دنهدیم ،
تشوگ جنرب و   ) دوشیم هتخپ  هداس  ياذغ  عون  ود  دنتسه ، لغاش  رهش  نیا  رد  هک  یـشدالگنب  ياهزپشآ  طسوت  راهان  يارب  هکم  رد  طقف 

. دوشیم تخادرپ  يدوعس  لایر  طقف 4  اذغ  هدعو  ره  يارب  و  تاجیزبس ) غرم و  جنرب و  سدع - و 
. دنراد جح  تامیلعت  يارب  یناحور  کی  یشدالگنب ، ریاز  رازه  کی  ره  هک  تسا  ینتفگ 

لاگنس

اًلثم دـنرب ؛ رـس  هب  یـشخبتیاضر  عضو  رد  دـنناوتیمن  تسا و  مکاح  اهنآ  رب  رقف  اریز  دـنرادن ؛ یبولطم  عضو  ییاقیرفآ  ياـهروشک  ناریاز 
دوخ و تیعمج  يارب  دـنوشیم  فرـشم  جـح  يارب  هک  ییاهمناخ  دربیم و  ریاز  رازه  هس  طـقف  هنـالاس  تیعمج ، نویلم  تشه  اـب  لاـگنس 

! دروآ اجب  جح  لامعا  دیاب  مه  تسا و  خابط  مه  مناخ  هیجاح  ینعی  دنشورفیم ؛ دننکیم و  خبط  اذغ  نارگید 

انغ

، ناوراـک دـنراد . یجاـح  رفن  رازه  کـی  طـقف  هنـالاس  دنناملـسم و  اـهنآ  مّوـس  کـی  هک  دراد  تیعمج  نوـیلیم  ییاـقیرفآ 15  روـشک  نیا 
. دننکیم هیهت  ناتسبرع  رد  ار  هیقب  دنروآیم و  انغ  زا  ار  دوخ  ياذغ  زا  يرادقم  نارئاز  تسین . راک  رد  ماظن  تالیکشت و 

نادوس

! داتسرف جح  هب  ریاز  رازه  هدجیه  اهنت  لاس 1414  رد  دراد ، تیعمج  نویلیم  هک 25  نیا  اب  نادوس  روشک 
! دننک مازعا  جح  هب  تسا ) ریخا  نوناق  قبط  هک   ) ار تیعمج  دنناوتیمن 11000  (1) تفاسم ، یکیدزن  دوجو  اب  نانآ 

هدهع هب  زیچهمه  درادـن . دوجو  ناوراک  دوشیم . فرـشم  دـشاب  لیام  سک  ره  دـننکیمن . در  یکـشزپ  تانیاعم  رد  ار  یـسک  نادوس  رد 
ناتـسبرع رد  ینادوس  رازه  دصیـس  رـضاح  لاـح  رد  دـندرگیمنرب و  نادوس  هب  ینادوس  ناـیجاح  زا  ياهدـع  هلاـس  همه  تسا . ریاز  دوـخ 

. دننکیم یگدنز 

رطق

، دادعت نیا  زا  هک  دنکیم  یگدنز  رطق  رد  تیعمج  نویلیم  مین  رثکادح 

. دشابیم هقیقدیس  طقف  هدج  هب  نادوس  تروپ  زا  تسا و  هقیقد  هد  تعاسکی و  دودح  امیپاوه  اب  هدج  ات  موطرخ  هلصاف  - 1
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ار رفن  دصـشش  كاروخ  تشگرب و  تفر و  جراـخم  هیلک  هلاـس  همه  رطق  فورعم  نیلّومتم  زا  یکی  دوـشیم . مازعا  ریاز  رازهجـنپ  دودـح 

. دیامنیم مازعا  یتسبرد  يامیپاوه  ود  اب  ار  اهنآو  دزادرپیم 
يدنا تسیب و  ماظن  هک   ) تیوک دننام  زین  اهنآ  دراذگیم و  یترایز  یتحایس - راکنامیپ  ياهتکرـش  هدهع  هب  ار  جاجح  تیلوؤسم  تلود 

. دننکیم لمع  تسا ) ناریا  جح  لبق  لاس 

ناتسکاپ

نآ اب  دندش . مازعا  جـح  هب  ریاز  رازه  هس  دون و  لاس 1414  رد  رازه و  تفه  داتـشه و  لاس 1413  رد  ناتسکاپ ، ینویلیم  تیعمج 120  زا 
دنتسین یبوخ  مظن  ياراد  ناریاز  مدرم ، رقف  رطاخ  هب  یلو  دنتـسه ، زیرهمانرب  لاعف و  رایـسب  هدج  رد  اهنآ  يرگلوسنک  جح و  نالوؤسم  هک 

. تسا ناریاز  دوخ  هدهع  رب  هیذغت  هکارچ  دنروآیم  هارمه  هب  یلحم  ياهاذغ  دنشابیم و  نسم  دارفا  اهاتسور و  زا  اهنآ  بلغا  و 
: دناهنومن ناشناریاز  هک  ییاهروشک 

هیکرت يزلام و  يزنودنا ،

ناشدوخ هدـهع  هب  اهنآ  هیذـغت  یلو  دـنباییم  ناکـسا  دوشیم ، هراجا  دوخ  روشک  نالوؤسم  طسوت  هک  یلزاـنم  رد  اـهروشک  نیا  جاـجح 
. تسا

هب  اذغ  هدعو  کی  هنیدم  رد  لاس 1413  رد  يزنودنا  جح  نامزاس  طقف 
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هک تشاد  يدادرارق  گرزب  تکرـش  کی  اـب  هتبلا   ) دـیدرگ لـیطعت  دـعب  لاـس  رد  مدرم  تیاکـش  هیـالگ و  رثا  رب  مهنآ  هک  دادیم  ناریاز 

( دهد لیوحت  يزنودنا  جاجح  يراجتسا  ياهنامتخاس  هب  هدش  يدنبهتسب  ياذغ 
رد روـشک  نیا  تشاد . ریاز  رازه  جـنپ  تصـش و  دـصکی و  لاـس 1414  رد  تسا ، تیعمج  نویلیم  داتـشه  دـصکی و  ياراد  هک  يزنودـنا 
راک رد  هیذغت  هلأسم  نوچ   ) دنکیم مازعا  کشزپ  کی  ریدـم و  کی  یناحور ، کی  ریاز ، تسیب  دـصناپ و  تیفرظ  هب  گرزب  ياهامیپاوه 

( درادن یموهفم  دّدعتم  ریدم  همدخ و  مازعا  تسین ،
هّیهت رب  هوالع  روشک  نیا  جح  نامزاس  دنراد . نت  رب  روشک  نیا  مرآ  اب  هارمه  لکـشلادّحتم  ياهـسابل  ًامامت  درم  نز و  زا  معا  هیکرت  نارئاز 

. دراذگیم نارئاز  زا  کیره  رایتخا  رد  رالد  هدزای  تفایرد  ربارب  رد  بلاج  رایسب  باوخ  کشت  کی  طقف  نکسم  هراجاو 
ماگنهب هک  تسا  نآ  کشت  نیا  تایصوصخ  دنادرگرب . دوخ  اب  ای  دزادنایب  رود  دهدب ، هقدص  دشورفب ، ار  نآ  دناوتیم  رفس  نایاپ  رد  رئاز 

، زادناریز لماش  تسا  یفیرظ  مرن و  باوخ  هسیک  هدافتـسا  ماگنهب  دـیآیمرد و  یتسد  كاس  کی  تروصب  دوشیم و  عمج  ندرک ، لمح 
. اکتم زادناور و 

هجوت 
انشآان دوخ ، رفـس  نیلوا  رد  هک  ریاز  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دناهدراذگ  ناریاز  هدهع  هب  ار  هیذغت  دوخ ، زا  تیلوؤسم  بلـس  يارب  اهتلود 

هنوگچ  تسا  عالطایب  یبرع  نابز  زا  هدوب و  زاین  دروم  ياهلحم  هنکما و  هب 
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. دشخب شمارآ  ار  دوخ  دزادرپب و  اذغ  هیهت  هب  رایسب ، لامعا  هار و  یگتسخ  اب  مارحا ، لاح  رد  دناوتیم 

هدوسآ و اًلماک  ریاز  تسا و  هنومن  وگلا و  یمالسا  ياهروشک  هیلک  نایم  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  جح  ماظن  هک  دنراد  فارتعا  ناگمه 
زا هدومزآراک ، زوسلد و  نارازگراک  طسوت  وا  یتحار  لیاسو  ماـمت  اریز  دزادرپیم ؛ تراـیز  تداـبع و  هب  تقو ، ماـمت  تسا و  لاـبلاغراف 

سایق لباق  یمالـسا  ياهروشک  زا  کی  چیه  اب  اهنآ  تلاح  دنراد و  یبولطم  رایـسب  شخبتیاضر  عضو  یناریا  نایجاح  هدـش و  هدامآ  شیپ 
. تسین

اب جاجح  ات  دنکیم  هضرع  ياهدنزاس  ياهحرط  دشیدنایم و  يریبادت  هلاس  همه  جح ، یفیک  حطس  ندرب  الاب  يارب  ترایز  جح و  نامزاس 
اهنآ يارب  ار  طیارش  نیرتهب  نواعم ، ای  ریدم و  زا  معا  اهناوراک ؛ نارازگراک  هک  دنشاب  نئمطم  دننک و  مان  تبث  اهناوراک  رد  رطاخ  نانیمطا 

، هدرک لیصحت  هبرجت و  اب  ناریدم  باختنا  رب  نوزفا  اتسار  نیا  رد  دنشاب . مرگرـس  دوخ  يدابع  لامعا  هب  تحار  لایخ  اب  ات  دننکیم  مهارف 
فلتخم ياههنیمز  رد  اهنآ  تاعالطا  حطس  ات  دیامنیم  عیزوت  ناریاز  نیب  هدرک و  هیهت  هوزج  باتک و  تروص  هب  ار  هبالتبم  لئاسم  هتسویپ 
بولطم وحن  هب  هیذـغت و )...  هورگ  نکـسم ، داتـس  یکـشزپ ، تأیه  شقن  یخیرات ، ياـهانب  زا  یهاـگآ  همدـخ ، نواـعم ، ریدـم ، فیاـظو  )

هب ار  مزال  تاعالطا  یملع ، ياهـشزومآ  يزومآراک و  ياهـسالک  لیکـشت  اب  تسا  دنمقالع  هدشن و  عناق  دح  نیا  هب  مه  زاب  دبای . شیازفا 
رگید یمالسا  روشک  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  يارفس  نانیا  تسا  دقتعم  اریز  دزومایب ؛ اهناوراک  نانواعم  ناریدم و 
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دنشاب هنومن  وگلا و  ترشاعم ، یمالسا و  بدا  قالخا و  نابز ، رب  طلست  یبهذم ، تاعالطا  یمومع ، تامولعم  ظاحل  زا  اهنآ  دیاب  دنتسه و 

رد دوجوم  نیناوق  ناتسبرع و  جح  ترازو  هب  هتسباو  ياههسسؤم  ناتسبرع و  جح  تاررقم  اب  ییانشآ  هنیمز  رد  یفاک  تاعالطا  نتشاد  اب  و 
. دنیامن لح  یتحار  هب  ار  ناریاز  هبالتبم  لئاسم  دنیآ و  قئاف  تالکشم  رب  فلتخم ، ياهنارحب  رد  دنناوتب  روشک ، نیا 

روشک نیا  جح  تامیلعت  تارّرقم و  ناتسبرع و  جح  ياههسسؤم  اب  ییانشآ  : مّود لصف 

هراشا

ياههثعب ياسؤر  یمـسر  ياهتاقالم  هیلک  تسا و  جح  فلتخم  لئاسم  هدـننک  گنهامه  اههمانرب و  میظنت  لوؤسم  ناتـسبرع ، جـح  ترازو 
. دریگیم ماجنا  جح  ریزو  رتفد  رد  طوبرم ، ياهراک  دقع  ّلح و  روظنم  هب  جح 

. هجراخ ترازو  ار  یجراخ  لئاسم  دراد و  هدهع  هب  روشک  ترازو  ار  جح  یتینما  لئاسم 
. يروشک ییامیپاوه  اب  ییاوه  لئاسم  تسا و  يرادهب  ترازو  هدهع  رب  وراد  نامرد و  یتشادهب و  لئاسم 

ریزو تارایتخا  زا  اهنآ ، رییغت  ای  اسؤر و  باختنا  هک  هدومن  سیـسأت  هرادا  راهچ  جاـجح ، فلتخم  روما  هرادا  يارب  ناتـسبرع  ّجـح  ترازو 
. دشابیم جح 
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: زا دنترابع  دش  هراشا  رتشیپ  هک  هرادا  راهچ 

دحوملا ءالکولا  بتکم  - 1
تارایّسلل  هماعلا  ۀباقنلا  - 2

ناریا  جاجح  یفّوطمل  هّیلهألا  ۀسسؤملا  - 3
هرونملا  ۀنیدملاب  ءّالدألا  بتکم  - 4

همه ناتسبرع  جح  ترازو  هدش و  پاچ  لقتـسم  ياهحفـص  باتک 95  رد  جـح ، تامیلعت  ریاس  اـب  لیـصفت  هب  تارادا ، نیا  فیاـظو  حرش 
. دراذگیم ناگدننکهعجارم  رایتخا  رد  دنکیم و  پاچ  ار  نآ  هلاس 

اهنآ زا  عالطا  هک  دراد  يزیر  تاکن  اریز  دننک ؛ هعلاطم  تقد  اب  ار  باتک  نیا  راک ، هب  عورش  زا  لبق  جح ، نامزاس  نالوؤسم  تسا  هتـسیاش 
یجاح مّلسم  قوقح  هک  دوشیم  ببس  اهنآ  زا  تلفغ  تسا و  دیفم  رایسب  جح ، ییارجا  فلتخم  ياههنیمز  رد  جح ، ناراکردناتسد  يارب 

. ددرگ عییضت  ناریا 
ار یعفانم  تسیابیمن و  هک  دنوش  دّهعتم  ار  ییاههنیزه  نالوؤسم ، هک  دوشیم  ببـس  جح  هب  هتـسباو  ياههسـسؤم  تاررقم  زا  عالّطا  مدع 

. ددرگیم یجاح  یتحار  شیاسآ و  بلس  ثعاب  اهنآ  نادقف  هک  دنهد  تسد  زا 
ار ناتـسبرع  جح  تامیلعت  دنرادن ، ییانـشآ  رگا  دـننک و  هدافتـسا  نآ  زا  دنتـسه ، ّطلـسم  یبرع  نابز  هب  دوخ  هچنانچ  دوشیم  هیـصوت  اذـل 

نتسب راک  هب  تهج  مهم ، تاکن  بلاطم و  ات  دننک  هعلاطم  ار  نآ  راب  نیدنچ  دننک و  پیات  همجرت و  دوخ ، ّطلسم  نیمجرتم  زا  یکی  طسوت 
. دنامب نهذ  رد  اهنآ ، زا  هدافتسا  و 
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24 ص :
: دوشیم همجرت  راصتخا  هب  جح  تامیلعت  باتک  نیوانع  نیرتمهم  کنیا 

یمارگ نایجاح  زاین  دروم  لئاسم  ّلوا : باب 

هئارا یجاح  هب  مزال  ياهیهاگآ  يدوعـس ) تاررقم  و  یعامتجا ، یهافر ، یتشادـهب ،  ) زاین دروم  لـئاسم  زا  دروم  نایب 17  اب  باـب  نیا  رد 
. دوشیم

رگید تامدخ  لقن و  لمح و  هیارک  ّمود : باب 

هب هدـج  هاگدورف  رد  ناتـسبرع  هب  دورو  ماگنه  هب  ای  شدوخ و  روشک  رد  ازیو  ماگنه  هب  دـیاب  یجاح  هک  ار  یلاـیر  غلبم 444  باب  نیا  رد 
هیارک همرکم و  هکم  هفحج - هدج - ای  همرکم و  هّکم  هرونم - هنیدم  هدـج - هیارک  نینچمه  هدـش و  نایب  دزادرپب  تامدـخلا » روجا   » ناونع
حرش ًاقیقد  دزادرپب ، تارایّسلل » هماعلا  ۀباقنلا   » هب یجاح  ره  دیاب  هک  ار  همرکم ) هکم  انم و  هفلدزم ، تافرع - همرکم - هکم   ) هسدقم رعاشم 

. تسا هدش  هداد 
(. سمیج زابرس و  ياهلیبموتا  و  رادرلوک ، رلوک ، نودب  ياهنیشام  رد  تمیق  توافت  هب  هجوت  اب  )

نایب لیـصفت  هب  لقن  لمح و  تارّرقم  زین  رگید و  رهـش  هب  يرهـش  زا  یجاح  لاقتنا  فلتخم  لـئاسم  هرامـش ، اب 17  مّود  باـب  رد  نینچمه 
. تسا هدیدرگ 

ریاز جورخ  دورو و  نامز  مّوس : باب 

. دوشیم هتفریذپ  جح  يازیو  ياضاقت  هک  تسا  يزور  نیرخآ  يرقلاّما ) میوقت  قبط   ) هدعقیذ زور 15  رد  هلاس  همه  - 1
تعنامم ناشدورو  زا  نآ  زا  سپ  دنوش و  ناتـسبرع  دراو  دنناوتیم  يرقلاّما ) میوقت  قبط   ) هدـعقیذ زور  نیرخآ  ات  جاجح  زا  هتـسد  هس  - 2

: دوشیم
. دنوشیم دراو  ناتسبرع  هب  ینیمز  ياههار  زا  هک  یناسک  فلا -

. دنوشیم دراو  هنیدم  هب  امیپاوه  اب  هک  یناسک  ب -
. دنوشیم هدایپ  هدج  ردنب  ریغ  رد  یلو  دنیآیم  یتشک  اب  هک  یناسک  ج -

: دنوش دراو  هجحيذ  مراهچ  زور  نایاپ  ات  دنناوتیم  جاجح  زا  هتسد  ود  هک  تسا  ینتفگ 
. دنوشیم هدایپ  هدج  رد  دنیآیم و  امیپاوه  اب  هک  یناسک  فلا -

. دنوشیم هدایپ  هدج  ردنب  رد  دنیآیم و  یتشک  اب  هک  یناسک  ب -
. تسا هدعقيذ  هام  زور 26  دورب ، هرونم  هنیدم  هب  هدج  زا  هیلقن  لیاسو  اب  دناوتیم  یجاح  هک  يزور  نیرخآ  - 3

. دشابیم هجحيذ  مود  زور  دورب ، هنیدم  هب  هدج  زا  امیپاوه  اب  دناوتیم  یجاح  هک  يزور  نیرخآ  - 4
. تسا هجحيذ  مشش  زور  دیایب ، هدج  هب  هنیدم  زا  امیپاوه  اب  دناوتیم  یجاح  هک  يزور  نیرخآ  - 5
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26 ص :
كاخ هدـش ، دـیق  اـهنآ  طـیلب  رد  هک  ییاهخـیرات  قبط  مرحم  مهد  اـت  هجحيذ  مایـس  نیب  دـیاب  دـنیآیم ، اوه  قیرط  زا  هک  یناـیجاح  - 6

. دننک كرت  ار  يدوعس 
. دندرگرب مرحم  مجنپ  ات  دیاب  دناهدمآ  ینیمز  هار  زا  هک  ینایجاح  اما 

. دنکیمن زواجت  مرحم  رخآ  زا  لاح  ره  رد  هک  تسا  اهنآ  يازیو  نایاپ  نامه  اهنآ  تشگرب  نایاپ  دناهدمآ ، ایرد  هار  زا  هک  ینایجاح  و 
هجو چیهب  دنک و  صخشم  ار  تشگزاب  خیرات  دوخ ، دورو  يادتبا  رد  دیاب  دوشن  وربور  یتالکـشم  اب  یجاح  هک  نآ  يارب  لاح  ره  رد  - 7

. تسا عونمم  هتفای ، نایاپ  يازیو  اب  ای  ازیو و  نودب  يدوعس  رد  ندنام  اریز  درذگب ؛ نآ  يازیو  تدم  زا  دیابن 

ءالکولا بتکم  ءاّلدا و  بتکم  نیفوطم ، هسسؤم  فئاظو  مها  مراهچ : باب 

هراشا

هرامش رد 28  نیفوـطم » هسـسؤم   » هفیظو حرـش  هب  تسخن  تسا ، هدـش  ناـیب  لیـصفت  هب  قوـف ، تارادا  زا  کـی  ره  فیاـظو  باـب  نیا  رد 
. تسا هتخادرپ 

ماجنا جـح  نامزاس  فلتخم  ياهدـحاو  هک  ار  هچنآ  دوش  مولعم  ات  مینک  نایب  ار  نیفوطم  هسـسؤم  فیاـظو  زا  ياهّمـش  هک  تساـجب  رایـسب 
ار اهنآ  میهد و  ماجنا  ار  اهنآ  فیاظو  هک  میدش  نآ  رب  ورین ، مازعا  اب  ام  اهنآ و  فیاظو  زا  هن  تسا  نیفوطم  هسـسؤم  فیاظو  زا  دـنهدیم ،

هب  هجوت  اب 
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27 ص :
! دنهدیمن ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  اهنآ  تسا ! لکشم  راک  تسا ! دایز  راک  مینزب  دایرف  دعب  مینک و  راکیب  دنرادیم ، تفایرد  هک  یقوقح 

. دشاب رظان  روما  يارجا  نسح  رب  یمک ، رایسب  يورین  اب  دوخ  دهاوخب و  هسسؤم  دوخ  زا  ار  هسسؤم  فیاظو  نامزاس ، دوشیم  داهنشیپ 

: ناتسبرع جح  ترازو  تامیلعت  قبط  نیفّوطم ، هسسؤم  فیاظو  ّمها 

تیادـه دوخ  لزانم  هب  ناشاههیثاثا  لئاسو و  اب  ار  نانآ  دورب و  جاجحلا ) جـیوفت  زکرم  رد   ) جاـجح لابقتـسا  هب  تسا  فّظوم  هسّـسؤم  - 1
. دنک

صاصتخا نآ  هب  هک  يدـمآرد  دـیاوع و  زا  ار  نآ  تازاجم ، ناونع  هب  جـح  ترازو  دـنک ، روصق  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  هسـسؤم  هچناـنچ  و 
. دزاسیم مورحم  هداد ،

فلتخم طاقن  رد  جح  ترازو  فرط  زا  هک  « ) ناگدـشمگ تیادـه  داتـس   » رتافد هب  ار  دوخ  ناگدـنیامن  دـیاب  هتـسویپ  نیفوطم  هسـسؤم  - 2
زین و  تافرع . انم و  همرکم ، هّکم  زا  معا  دناسرب ؛ دوخ  لزانم  هب  ار  نانآ  دریگب و  لیوحت  ار  هدـشمگ  جاجح  دتـسرفب و  تسا ) هدـش  نییعت 

. دنک مالعا  هصتخم  تاهج  یتینما و  ياهدحاو  هب  رابکی  تعاس  شش  ره  ار  وا  عضو  دیاب  دوش ، مگ  يریاز  رگا 
زکرم نیرتکیدزن  هب  دش - رامیب  رگا  ار - یجاح  دیاب  هسسؤم  - 3
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28 ص :
. دنک رضاح  کشزپ  وا  يارب  تعرس  هب  دیاب  دوبن  دعاسم  شلاح  رگا  دناسرب و  يرادهب 

. دنک هدامآ  رضاح و  تافرع ، انم و  هب  نتفر  يارب  بسانم ، ياهنامز  رد  ار  جاجح  ياهسوبوتا  دیاب  هسسؤم  - 4
ياهرداچ هب  ًاقیقد  ار  اهنآ  دیامن و  مازعا  هدننار  داشرا  ییامنهار و  تهج  هدنیامن  کی  یـسوبوتا  ره  اب  هک  تسا  هسـسؤم  هفیظو  نیا  زین  و 

. دنک تیاده  دوخ 
نیب زا  یّلک و  تفاظن  تهج  یفاک  همدخ  مادختسا  رداچ ، ندرک  شورفم  ناوارف ، یندیماشآ  بآ  ندراذگ  رایتخا  رد  اهرداچ ، تفاظن  - 5

. تسا نیفّوطم  هسسؤم  هدهع  رب  ًامامت  جراخ ، هب  تاعیاض  هلابز و  لاقتنا  سگم و  هشپ و  ندرب 
ار همرکم  هکم  رد  نیفّوطم  هسـسؤم  فیاظو  مامت  تسا . هدروآ  هرامـش  رد 23  هرونم  هنیدم  رد  ار  ءّالدألا » ۀـیلها  هسـسؤم   » فیاظو سپس 

(1) دهد . ماجنا  هرونم  هنیدم  رد  ءالدألا  ۀیلها  هسسؤم  دیاب 
لیذ رد  اهنآ  سردآ  نایاقآ  هدافتـسا  عالطا و  تهج  دشابیم  رتافد  نیا  اب  ناریدـم  راک  رـس و  تسا و  رتفد  ُهن  ياراد  هسـسؤم  نوچ  هجوت :

. ددرگیم جرد 

، ورین مازعا  اب  جح  نامزاس  دناهدرکن و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  هسسؤم ، ود  نیا  زا  کیچیه  هک  میاهدوب  دهاش  لاس  دنچ  نیا  رد  هنافسأتم  - 1
ناربج ار  نانآ  يراکمک  هداد و  ماـجنا  ار  اـهنآ  فیاـظو  نارگدادـما ، ناگدـشمگدحاو و  لـقن و  لـمح و  دـحاو  نکـسم ، دـحاو  ماـن  هب 

. دناهدرک
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29 ص :
رتفد سردآنفلت  هرامشسیئر  بیانرتفد  سیئرهرامش 

- ۀسسؤملا رقم  مامأ  ۀششلا  هرحص 5588836  اضر  یکم  دمحم  لالط   1
بطق  دیمحلادبع  خیشلا / لزنم 

ۀطسوتملا رفعج  ۀسردم  مامأ  ۀششلا  لزاغم 5573027  دمحم  بطق  تعلط   2
ةداعسلا ةرامع  ۀسسؤملا  رقم  مامأ  ۀششلا  لزاغم 5571195  ریهز  رهزأ  دلاخ   3

( یتبتکم  ) ۀبتکم راوجب  ۀششلا  بطق 5561913  رکب  ةزوزعم  یلع  نسح   4
ةداعسلا ةرامع  ۀسسؤملا  رقم  مامأ  ۀششلا  هرحص 5575189  یلع  رهزا  نمحرلادبع   5

دؤاد نب  زکرم  مامأ  ۀششلا  هزمح 5585292  لضاف  لامج  نسح  دمحم   6
دلاخ کلملا  رسج  راوجب  ۀیزیزعلا  هرحص 5564552  یناه  هرحص  زیزعلادبع   7

غابصلا  نمؤملادبع  لزنم 
ۀسسؤملا رقم  مامأ  ۀششلا  يرانسلا 5575895  دمحم  مانغ  هَّللادبع   8

ةداعسلا ةرامع  ۀسسؤملا  رقم  مامأ  ۀششلا  رهزا 5571229  دمحم  هزمح  سابع   9
(5583522 سکاف :  5580022 - 5580044 - 5580055 نفلت : )

دحوملا ءالکولا  بتکم  فئاظو 

دحاو نیا  دشابیم . جح  ياههثعب  جاجح و  هرونم و  هنیدم  رد  ءّالدا  هسسؤم  هباقنلا و  نیفوطم ، هسـسؤم  نیب  طبار  دّحوملا ، ءالکولا  بتکم 
نیب لاقتنا  لـقن و  زین  ناتـسبرع و  هب  دوخ  ياـهروشک  زا  جاـجح  تشگرب  تفر و  ياـههمانرب  هدـننک  گـنهآمه  دراد و  فارـشا  اـهنآ  رب 

. دشابیم سدقم  رعاشم  جاجح و  يرهش 
. دزادرپیم هسسؤم  هب  دنکیم و  تفایرد  تامدخلا » روجا   » ناونع هب  الکولا  بتکم  اهرداچ ، زیهجت  يارب  ار  نیفوطم  هسسؤم  قوقح 

. دزادرپیم هباقنلا  هبو  دنکیم  تفایرد  الکولا  بتکم  ار  هماعلا  ۀباقنلا  ياهسوبوتا  هیارک 

دحوملا ءالکولا  بتکم  www.Ghaemiyeh.comفئاظو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


30 ص :
تالکـشم لاّلح  دراوم  هیلک  رد  زین  دوریم و  رامـش  هب  اههسـسؤم  ریاس  جـح و  ياـههثعب  نیب  طـبار  ـالکولا  بتکم  هک  دومن  ناـعذا  دـیاب 

. دشابیم جاجح  جح و  ياههثعب 
. تسا هدش  نایب  هرامش  یط 15  الکولا ، بتکم  فیاظو 

هّکم رد  مزامز  رتفد  تابجاو 

اهنآ لزانم  رد  نینچمه  جاجحلا و  جیوفت  لابقتـسا و  زکارم  رد  نایجاح  يارب  یندیماشآ  بآ  ندناسر  همزامزلا ، بتکم  هدـمع  تیلوؤسم 
دوجو یلو  هدـمآ  تامیلعت  باتک  رد  طقف  میرادـن و  يربخ  جاـجح ، ياـههناخ  هب  مزمز  بآ  نداد  زا  نونک  اـت  هنافـسأتم  نکیل  دـشابیم .

. درادن یجراخ 

نایجاح ناکسا  طباوض  مجنپ : باب 

لماک هحفـص  هدزناش  رد  هک  تسا  اهنآ  یلیـصفت  طیارـش  لزانم و  هراجا  ریاز و  ناکـسا  لئاسم  نوماریپ  باتک ، نیا  رد  ثحب  نیرتلصفم 
. دننک هعلاطم  ار  اهنآ  تقد  اب  دیاب  ًامتح  لزانم  هراجا  نیلوؤسم  تسا و  هدش  لقن 

هتسباو يربرفاسم  ياهتکرش  هّماعلاهباقنلا و  تاررقم  مشش : باب 

هراشا

. تسا هدرک  نایب  لصفم  ار  رادماهس  ياهتکرش  و  جح ) نامز  نارادنیشام  ياکیدنس   ) هباقنلا فیاظو  باب ، نیا  رد 

هجحيذ مجنپ  زور  زا  همرکم ، هکم  هب  باهذ  بایا و  تاررقم 

همرکم هکم  هب  دـنناوتیم  سوبوتا  اب  هرونم  هنیدـم  زا  نارفاـسم  هک  تسا  يزور  نیرخآ  هجحيذ  مراـهچ  زور  ناـیاپ  جـح ، تاـمیلعت  قبط 
. دننک تکرح 

. دنوش هدج  دراو  امیپاوه  اب  دنناوتیم  نارفاسم  هک  يزور  نیرخآ  زین  و 
. همرکم هکم  هب  تسا  یصخش  ياهيراوس  دورو  ینایاپ  زور  هجحيذ ، مراهچ  نینچمه  و 

. دوشیم تعنامم  همرکم  هکم  هب  یصخش  ياهيراوس  دورو  زا  هجحيذ ، مجنپ  زور  زا 
هب اهنآ  مازعا  نایجاح و  يدنبهتـسد  لحم   ) جاجحلا جیوفت  زکارم  لباقم  دوش ، همرکم  هکم  دراو  يراوس  اب  دـهاوخب  ریاز  هک  فرط  ره  زا 

هدرک و زاب  جاجحلا  جـیوفت  زکرم  گـنیکراپ  فرط  هب  هار  کـی  تسا و  هتـسب  ار  هار  سیلپ ، نیفوطم ) هسـسؤم  ییاـمنهار  اـب  دوخ  لزاـنم 
فظوم یـصوصخ ، ياهيراوس  نارفاسم  همه  هجحيذ  مجنپ  زور  زا  یلک  روطب  دتـسرفیم و  گنیکراپ  فرط  هب  راـبجا  هب  ار  اـهيراوس 

اب اجنآ  زا  دنوش و  رهش  لخاد  یمومع ، ياهـسوبوتا  اب  دننک و  كراپ  جاجحلا ) جیوفت   ) گرزب گنیکراپ  رد  ار  دوخ  ياهنیـشام  دنتـسه 
. دنورب انم  هب  دعب  تافرع و  هب  عتمت ، هرمع  ماجنا  زا  سپ  یمومع  لئاسو 

زا  ) اههداج مامت  رد  مامت  تدش  اب  يدوعس  سیلپ  هک  اهلاس  نیا  رد 
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لیمکت يراوس  زا  اهگنیکراپ  همه  دنکیم و  تعنامم  اهيراوس  دورو  زا  دشاب ) هتـشاد  دوجو  همرکم  هکم  هب  دورو  ناکما  هک  فرط  ره 

یط دـیاب  تعاس  نیدـنچ  ار  ياهقیقد  نیدـنچ  هار  تسین و  یفاک  اهـسوبوتا  تکرح  يارب  هفلدزم  هب  تافرع  ياههار  مینیبیم  زاب  دوشیم ،
. دوشیم اهسوبوتا  عیرس  تکرح  عنام  يراوس  ياهنیشام  ترثک  دننک و  يرارطضا  فوقو  تین  دیاب  یخرب  یتح  دننک 

تکرح رید  هرونم  هنیدم  زا  رابجا  هب  هک  يدارفا  اههثعب و  ياسؤر  اهداتس و  ياسؤر  ای  یکشزپ و  تأیه  ياضعا  اههثعب و  دارفا  لاح  ره  رد 
ار ییاهلیبموتا  تاصّخشم  دیاب  هدعقيذ  رخآ  ياهزور  رد  دنشاب ، ددرت  لاح  رد  بترم  دیاب  دنراد و  يرورـض  راک  هدج  رد  ای  دننکیم و 

رظن دروم  ياهلیبموتا  تسیل  اب  ار  اهنآ  تسیل  يرگلوسنکرس  ات  دنهدب  يرگلوسنکرس  هب  دننک ، هدافتسا  ررکم  دّدرت  يارب  دنهاوخیم  هک 
. دیامن زوجم  تساوخرد  دتسرفب و  هجراخ  ترازو  هب  دوخ 

. دتسرفیم زوجم  يدودحم  دادعت  يارب  هجراخ  ترازو 
تاصخـشم مان و  كالپ و  هرامـش  گنر ، يراوس ، عون   ) هدـننار لیبموتا و  تاصخـشم  هک  یگنر  یتروص  تراک  زا  تسا  تراـبع  زوجم 

. تسا هدش  هتشون  نآ  رد  هدننار )
. دوش هداد  ناشن  سیلپ  هب  دشاب و  لیبموتا  رد  هتسویپ  دیاب  تراک  نیا 

، سیلپ طرفم  یگتسخ  کیفارت و  تّدش  ماگنه  هب  عقاوم ، یضعب 
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. دنیامنیم تعنامم  لیبموتا  دورو  زا  دننکیمن و  ییانتعا  هقرو  نیا  هب  یتح  نارومأم 

. دش رهش  لخاد  یکباچ  هب  وا  تیاضر  بلج  اب  درک و  فرطرب  سیلپ  ناج  زا  ار  یگتسخ  شمرن ، اب  دیاب  هک  تساجنیا 
مجنپ رـصع  هک  یناـسک  دـننام   ) دراد ترورـض  همرکم  هکم  زا  اـهنآ  جورخ  اـی  دـنراد و  ررکم  ددرت  دـصق  هـک  یناـسک  يارب  نـیا ، رباـنب 

. تسا یمازلا  زوجم  ندروآ  تسد  هب  دننکیم ) تکرش  کلم  ینامهیم  رد  هجحيذ 
يارب دوشیم ، هداد  جـح  ياسؤر  ای  اههثعب و  دارفا  هب  جـح  ترازو  فرط  زا  هک  هلماجم  تراک  نوچ  درادـن  يرثا  هلماـجم  تراـک  یتح  و 
دورو زوـجم  نتفرگ  نیا  رباـنب  صخـش . دورو  زا  هن  دـنکیم  تعناـمم  يراوـس  دورو  زا  سیلپ  یلو  تسا  دـیفم  درف  نآ  تیـصخش  یفرعم 

. دومن تلفغ  نوناق  نیا  رد  دیابن  دراد و  ترورض  يراوس 

جح نامز  رد  یمسر  ياهنشج  مسارم و  : مّوس لصف 

هراشا

ریما زیزعلادـبع  نب  دـجام  ریما  هدـننک  توعد  دریگیم . ماجنا  هسدـقم  هبعک  يوشتـسش  مسارم  باتفآ ، عولط  زا  دـعب  هجحيذ ، مکی  يور 
يارب جـح  ترازو  مسارم  نیا  رد  دـیوشیم . بالگ  اب  ار  هسدـقم  هبعک  دـهف ، کلم  زا  تباین  هب  همرکم  هکم  ریما  دـشابیم و  همرکم  هکم 
طقف دشاب  يرتشیب  تراک  ناهاوخ  یمالسا ، روشک  کی  رگا  تراک ، ود  يروشک  ره  يارب  دتسرفیم ؛ توعد  تراک  یمالـسا  ياهروشک 

. دنراذگیم رایتخا  رد  توعد  تراک  دنچ  هاگنآ  دهدیم و  روتسد  شرتفد  هب  وا  دهاوخب و  همظعم ، هکم  ریما  دجام ، ریما  صخش  زا  دیاب 
. ترایز جح و  نامزاس  سیئر  جاحلاریما و  دهدیم  تراک  ود  ناریا  هب  تسین ، لومعم  دح  زا  رتشیب  تراک  ياطعا  رب  رداق  جح  ترازو 

ماش فرص  هب  کلم  توعد 

رد یکلم ) ناوید   ) مالسلارصق رد  ماش  فرص  هب  ار  جح  ياههثعب  ياسؤر  یمالـسا و  ياهروشک  ياسؤر  کلم  هجحيذ  مجنپ  زور  رـصع 
. دریگیم رارق  هثعب  سیئر  رایتخا  رد  هماعلا ) تاقالعلا   ) جح ترازو  یمومع  طباور  قیرط  زا  تراک  کی  ًالومعم  دنکیم . توعد  هدج 

. دنکیم تکرش  ینامهیم  رد  هثعب  سیئر 
رهظ زا  دعب  یمسر 9  تعاس  روضح 12 8  تعاس 

ناگدنیامن کیاکی  اب  ادتبا  دراد ، روضح  هسلج  رد  هاش  مسارم  نایاپ  ات  ادتبا  زا  اذل  تسا ، کلم  صخـش  ینامهم  نیا  هدننک  توعد  نوچ 
دسرپیم ار  روشک  نآ  سیئر  لاوحا  اهروشک  ناگدنیامن  زا  ًالومعم  دنکیم ، یـسرپلاوحا  فراعت و  اههثعب  ياسور  یمالـسا و  ياهروشک 

. دیامنیم ییاریذپ  یمرگ  هب  و 
. دشابیم یمالسا  ياهروشک  ناگدنیامن  رد  تبحم  داجیا  بولق و  بیبحت  هسلج ، نیا  يدوجو  هفسلف 

جح مسارم  لالخ  رد  اهنشج  مسارم و 

هودـنلا : » ناونع تحت  دـنکیم  توعد  یمالـسا  ياههثعب  ياـسور  یماـمت  زا  اـنم  رد  جـح  ریزو  لاـس ، ره  هجحيذ  مهدزاـی  زور  ماـش  - 1
« يربکلا ۀیونسلا  ۀیمالسإلا 

. هجحلايذ مهدزای  زور  برغم  زامن  زا  دعب  نامز :
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. یکلم ناوید  رصق  انم  ناکم :

. ماش فرص  تهج 
تحت دنکیم : توعد  یتلیل ) ۀعاق   ) یتلیل نلاس  رد  ار  جح  ياههثعب  ياسور  هجحيذ ، مهدراهچ  زور  رهظ  زادـعب  تعاس 9  جح  ریزو  - 2

: ناونع
« يونسلا لفحلا  »

( یتلیل ۀعاق   ) کلملا قیرط  هدج  نشج : يرازگرب  لحم 
صخش زا  زین  هدومن و  مهارف  فلتخم  ياهروشک  جاجح  يارب  يدوعس  ناتسبرع  تموکح  هک  یتالیهـست  زا  اههثعب  ياسور  نشج  نیا  رد 

مه جح  ریزو  نایاپ  رد  دشابیم و  ناتسبرع  جح  نالوؤسم  يانث  حدم و  هسلج ، نیا  يدوجو  هفسلف  تقیقح  رد  دننکیم  رکـشت  جح  ریزو 
. دیامنیم رکشت  ناگدننکتکرش  همه  زا 

. دوشیم هتشاذگ  ناگدننکتکرش  رایتخا  رد  یتاغیلبت  ياههیرشن  يرادقم  یعقاو و  مزمز  بآ 

جاجح روما  اب  طابترا  رد  ناتسبرع  تارّرقم  زا  یخرب  اب  ییانشآ  : مراهچ لصف 

هراشا

شزومآ و ترازو  رد  نوچ  اًلثم  ددرگ ؛ نشور  یبوخ  هب  فیاظو  ات  دومن  صخـشم  ار  یلـصا  روحم  دـیاب  ياهناخترازو ، ای  نامزاس  ره  رد 
هلأـسم اهدـص  شزرو و  نیمز  هاگـشیامزآ ، هناـخباتک ، لـئاسو ، اـضف ، ملعم ، هب  سپ  تسوا  تیبرت  میلعت و  زومآشناد و  روـحم  شرورپ ،

رد ات  هتفای  لیکـشت  نامزاس  اذـل  تسا ، یجاح  ریاز و  روحم  تراـیز ، جـح و  ناـمزاس  رد  تسا ، زاـین  زومآشناد ، دـشر  دروم  رد  رگید ،
. تسا صخشم  زین  ناوراک  نواعم  ریدم و  هفیظو  دشاب و  ریاز  تمدخ 

وا لامعا  تحـص  رب  نانیمطا  ریاز و  تیاضر  بلج  شیاـسآ ، نیمأـت  طیارـش ، دـجاو  ِنواـعم  ریدـم و  باـختنا  ناوراـک و  يدوجو  هفـسلف 
. دشابیم

تارّرقم و اب  دیاب  تسا ، هناگیب  روشک  کی  رد  هک  یسک  نیا  ربانب 
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رد دنک و  لح  ار  ناریاز  تالکـشم  یتحار  هب  دناوتب  تالکـشم  اب  ندش  وربور  ماگنه  هب  ات  دشاب  هتـشاد  لماک  ییانـشآ  روشک  نآ  نیناوق 

مها هب  ساسا ، نیا  رب  اذـل  دـشاب . سنوم  سینا و  تخـس  لحارم  رد  ار  وا  دـهد و  يرای  ار  ریاز  يرابدرب ، تیارد و  اب  فلتخم ، ياـهنارحب 
: میزادرپیم ریز  حرشب  دراد  ترورض  اهنآ  اب  ییانشآ  هک  یلئاسم  تارّرقم و 

ردخم داوم  نتشاد  هارمه  - 1
یبّلقت  رالد  فشک  - 2

هدج  هاگدورف  رد  یمسا  هباشت  هلأسم  - 3
تافداصت  ثداوح و  - 4

هید  تفایرد  دحرس  ات  نآ  بیقعت  هدنورپ و  لیکشت  - 5
ناتسبرع  رد  دسج  نفد  - 6

ناریا هب  دسج  لاقتنا  - 7

هدج هاگدورف  رد  یلامتحا  تالکشم 

ردخم داوم  نتشاد  هارمه  - 1

زا فرـشت  مایا  رد  ار  دوخ  دـنادیم ) حالـص  دوخ  هک  يرگید  نوجعم  ره  ای  و   ) كاـیرت يرادـقم  يزاـساج  اـب  اـت  دـشوکیم  داـتعم  ریاز 
یتالکشم نالوؤسم ، ریاز و  يارب  دننکیم و  فشک  یتحار  هب  ناتـسبرع  ياهفرح  نارومأم  هک  نآ  زا  لفاغ  اما  دهد  تاجن  دایتعا  ضراوع 

زا تیامح  نارومأم و  زا  يرادـفرط  هب  ناوراک  ریدـم  هک  تسا  نآ  تاـجن  هار  نیرتّرثوم  نیرتهب و  یتلاـح ، نینچ  رد  دـنروآیم . دوجو  هب 
دوش هنحص  دراو  اهنآ  درکلمع  هوحن 
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ماظن هب  مه  داتعم ، ریاز  ِطلغ  راک  زا  يرادفرط  تروص  رد  ّالا  دنادب و  هزنم  لامعا  هنوگنیا  زا  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  سدقم  تحاس  و 

نارومأم ریدم و  دوشیم  داهنشیپ  دنیامنیم . داجیا  نالوؤسم  ریاز و  يارب  یناوارف  تالکشم  مه  دنوشیم و  نیبدب  ناریا  رب  مکاح  سدقم 
دازآ رتعیرـس  رتتحار و  ریاز  یتـالاح ، نینچ  رد  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  دـننکن . يرادـفرط  یطاـخ  درف  زا  ناوـنع  چـیه  هب  هدـج ، داـتس 

. دوشیم

یبّلقت رالد  نتشاد  هارمه  - 2

دننکیم هطرـش  تارادا  هناور  ار  وا  دـنزادنایب ، ماد  هب  یبّلقت  رالد  نتـشاد  تهج  هب  ار  يریاز  يدوعـس  ياهفاّرـص  هکم  ای  هنیدـم  رد  رگا 
جنر ناوارف و  تراسخ  اب  ریاز  ماجنارـس  دـنادرگیمنرب  شبحاص  هب  دـنکیم و  طبـض  ار  یبلقت  ياهرالد  تقوم ، تشادزاـب  زا  سپ  هطرش 

. دوشیم دازآ  رایسب  یحور 
. دننک بانتجا  اهلّالد  یلومعم و  دارفا  زا  زرا  دیرخ  زا  دیهد  رّکذت  دوخ  نارفاسم  هب 

یمسا هباشت  - 3

وا و هتـشادن ، هقباـس  ریاز  يارب  نوـچ  دـننکیم و  لـطعم  رگید  سک  مـسا  اـب  شمـسا  تهباـشم  رطاـخ  هـب  هاـگدورف  رد  ار  يریاز  یهاـگ 
. دنوشیم نارگن  برطضم و  تخس  شناهارمه 

، هاگدورف رد  امش  ندش  لطعم  هک  دیهد  یهاگآ  دوخ  ناریاز  هب 
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دیاـب هک  دییامـش  نیا  دـیوشیم . دازآ  ماجنارـس  یلو  دـنرادیم  هگن  قیقحت ، يارب  یتعاـس  دـنچ  دروآیمن ، دوجو  هب  امـش  يارب  یلکـشم 

. دینک تیوقت  یحور  ظاحل  زا  ار  وا  دیشاب و  ریاز  هارمه  هتسویپ 

تافداصت ثداوح و  - 4

فالتا ینادرگرـس و  زا  ار  وا  دـنکیم و  قفوم  دوخ  رظن  دروم  بولطم  جـیاتن  هب  رتدوز  ار  رفاسم  يروشک ، ره  تارّرقم  اب  ییانـشآ  اـًلوصا 
. دیامنیم ظفح  قوقح  عییضت  تقو و 

. تسا هیلقن  لئاسو  اب  فداصت  هلأسم  ناتسبرع ، رد  هبالتبم  لئاسم  زا  یکی 
رثا رب  هک  يدارفا  اسب  هچ  دـنوشیم و  هثداح  بیـسآ و  راچد  رتدوز  زاجم ، ریغ  روبع  ياهلحم  اهنابایخ و  اههار و  هب  انـشآان  نسم و  دارفا 

قوقح اـی  اـهنآ و  مّلـسم  قوقح  ناتـسبرع ، تارّرقم  اـب  ییانـشآ  مدـع  رطاـخ  هب  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  اـی  وضع و  فداـصت ،
دوخ روشک  هب  دـهاوخیم  تسا و  بیرغ  درف  نیا  هک  نآ  رطاخ  هب  هلأسم  بیقعت  هدـنورپ و  لیکـشت  نودـب  ددرگیم و  عییـضت  ناـشهثرو 

. دوشیم هموتخم  هدنورپ  دهدیم و  تیاضر  ددرگرب ،
نودـب مه  وا  هدـب ، لزانت »  » دوشیم داهنـشیپ  وا  هب  ناتـسرامیب ، ای  سیلپ و  هرادا  رد  تاملک ، میهاـفم  ناـبز و  نتـسنادن  رثا  رب  هک  نآ  اـی  و 
اـضما ار  تیاضر  هقرو  ریز  دـنادیمن  هک  دـنکیم  اضما  ار  هقرو  یلاح  رد  مقفاوم و  لزانت  اـب  نم  دـیوگیم : لزاـنت ، موهفم  اـنعم و  كرد 

دعب یتدم  و  تسا ! هدرک 
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قوقح قح و  هدش  التبم  وضع  صقن  هب  هدرک و  فداصت  نامز  نالف  رد  صخش  نالف  هک  دننکیم  هعجارم  یگدنیامن  رتفد  هب  يو  نایانشآ 

یگدزباتش رطاخ  هب  رفاسم  هک  دوشیم  مولعم  یگدنیامن ، رتفد  طسوت  هدنورپ  ندرک  ادیپ  صحفت و  یتدم  زا  سپ  دنکیم ، هبلاطم  ار  دوخ 
، تسا هدش  هتسب  هدنورپ  هداد و  تیاضر  ینعی  هدومن ؛ لزانت  تیاکش  زا  تاملک ، يانعم  نابز و  نتسنادن  ناریا و  هب  تعجارم  رد  لیجعت  و 
رب یلیلد  دنکیم و  توف  ناریا  رد  دنربیم و  ناریا  هب  ار  یفداصت  درف  ای  درادن و  دوجو  وا  قح  قاقحا  يارب  یهار  رگید  دوشیم  هتفگ  اذل 

. تسا هدوب  ناتسبرع  رد  وا  فداصت  رطاخ  هب  ناریا  رد  وا  گرم  هک  دنرادن  دوخ  ياوعد  تابثا 
قوقح دـنناوتب  يرایـشوه  اب  نامز  ره  رد  نالوؤسم  ات  میهدیم  حیـضوت  اهتنا  ات  ادـتبا  زا  ار  فداصت  کی  هدـنورپ  لیکـشت  ینوناق  لـحارم 

. دنشاب دوخ  عابتا  عفانم  عفادم  یماح و  ناتسبرع  رد  دننک و  ظفح  ار  دارفا  مّلسم 

هدنورپ لیکشت  لحارم  - 5

رد ار  سیلپ  تعرـس  هب  دـننک و  ظفح  هیلوا  لاح  هب  ار  فداصت  هنحـص  دـیاب  هدـید ، بیـسآ  درف  ِنایانـشآ  ناهارمه و  فداـصت ، درجم  هب 
نیرتکـیدزن هـب  ار  حورجم  درف  فداـصت ، ناـکم  ناـمز و  هنحــص و  تاصخــشم  تشادداـی  سیلپ و  روـضح  زا  سپ  دـنراذگب . ناـیرج 

. دنیامن لقتنم  ناتسرامیب 
هب  حورجم  لاقتنا  زا  سپ  دنسرپب و  ار  وا  هرادا  لحم  سیلپ و  تاصخشم  مان و  دیاب  حورجم  ناهارمه  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  رکذت 
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میدقت داتس » هافر   » تمـسق هب  ار  حورـشم  شرازگ  دننک و  هعجارم  هنیدم ) ای  هکم   ) داتـس رتفد  هب  وا ، نداد  رارق  نامرد  تحت  ناتـسرامیب و 

. دنیامن
. دشابیم وا  هرادا  سیلپ و  تاصخشم  هثداح و  ناکم  نامز و  هیلقن ، هلیسو  هدننار ، حورجم ، تاصخشم  لماش  شرازگ  نیا  تسا  یهیدب 

هچ یط  دـنک  اـضاقت  دـیامن و  هعجارم  هدومن ، میـسرت  ار  فداـصت  هنحـص  یکورک  شرـسفا  هک  رورم » هرادا   » هب دـیاب  داتـس  هاـفر  لوؤسم 
هب يارب  رورم  هرادا  هب  جـح ، مسارم  نایاپ  ات  بترمو  دـنک  هفاضا  هدـنورپ  هب  دریگب و  ار  رتفد  هرامـش  تسا  هدـش  تبث  هثداح  نآ  ياهرامش 

. دیامن هعجارم  هدنورپ  ینوناق  لحارم  نتخادنا  نایرج 
هب تمیزع  ماگنه  هب  تسا  فظوم  لوؤسم  تسا ، هدرکن  یط  ار  دوخ  ییاهن  لحارم  هدـنورپ  تسا و  يرتسب  نانچمه  رامیب  رگا  ناـیاپ ، رد 

تبث و ار  زاین  دروم  تاصخشم  ریاس  رسفا و  مان  اهنآ و  هدنورپ  هرامش  اهناتسرامیب و  مان  اب  ار  نیحورجم  یماسا  دیامن و  هیهت  یتسیل  ناریا ،
. دهد لیوحت  هدج  رد  نامزاس  یگدنیامن  رتفد  هب 

دـنکیم و بیقعت  تمـسق ، نیا  صاخ  رومأم  طسوت  ار  اههدـنورپ  کـیاکی  بساـنم  تصرف  رد  یگدـنیامن  رتفد  لـحارم ، نیا  یط  زا  سپ 
حورجم رگا  دنکیم و  مالعا  اهنآ  ياههداوناخ  هب  ار  بتارم  لک  هرادا  درادیم و  میدقت  جح  نامزاس  هافر  لک  تیریدم  هب  ار  ییاهن  هجیتن 

. دوشیم مادقا  ددرگ ، لمح  ناریا  هب  یفوتم  دسج  هک  دننک  اضاقت  هثرو  دیامن و  توف  هثداح  تدش  رثا  رب 
اضاقت ًابتک  يرگلوسنکرس  زا  دیاب  یگدنیامن  رتفد  تروص  نیا  رد 
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43 ص :
مالعا ار  دوخ  تقفاوم  دـسیونیم و  همان  فلتخم  ياهتمـسق  هب  هراـمالاراد ، هاـگنآ  دـیامن  مـالعا  همرکم  هکم  ریما  هب  ار  بتارم  هک  دـنک 

. دنکیم
قفوم ماجنارـس  ات  دـننک  دـمآ  تفر و  فلتخم  تارادا  رد  هتفه  کی  دودـح  دـیاب  یگدـنیامن  رتفد  رومأم  قافتا  هب  يرگلوسنکرـس  رومأـم 

. ددرگ لمح  ناریا  هب  هزانج  دنوش 

ناریا هب  دسج  لاقتنا  لحارم  - 6

اب نالوؤسم  هک  دراد  یصاخ  هدنورپ  ناریا ، هب  دسج  لاقتنا  نایفوتم و  هلأسم  اریز  درادن  ترورض  راتـشون  نیا  رد  فلتخم  تایئزج  نتـشون 
. داد دنهاوخ  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دش و  دنهاوخ  هاگآ  رما  تایئزج  هب  هدنورپ ، هب  هعجارم 

. دسریم هید  تفایرد  تهج  هدنورپ  بیقعت  تبون  همرکم ، هکم  ای  هرونم و  هنیدم  رد  يراپس  كاخ  هب  ای  دسج و  لاقتنا  زا  سپ 
دییأت مه  سیلپ  دشاب ، هداد  توف  یهاوگ  ناتـسرامیب  هک  دوشیم  هدرپس  كاخ  هب  ناتـسبرع  رد  ای  دـباییم و  لاقتنا  ناریا  هب  ینامز  دـسج 

. ددرگ طبض  تبث و  یفوتم  هدنورپ  رد  ًامامت  كرادم  نیا  دنک و 
يرگلوسنکرـس دنـسیونب و  ياهماـن  هثرو  زین  دـننک و  همجرت  یبرع  هب  ار  یّفوـتم  تثارو  رـصح  دـهاوخیم  یّفوـتم  هداوناـخ  زا  هاـفر  هرادا 

. دننک میلـست  اهنآ  هب  تفایرد و  ار  یفوتم  هید  دننک و  هعجارم  مکاحم  تارادا و  هب  هک  دنیامن  لیکو  هدـج  رد  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
رد ناتسبرع  ترافس  دییأت  هب  نارهت و  رد  هجراخ  ترازو  یهاوگ  هب  دیاب  همجرت  زا  سپ  اههمان  نیا 
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44 ص :
. دوش لاسرا  هدج  رد  نامزاس  یگدنیامن  رتفد  هب  هافر  هرادا  قیرط  زا  دسرب و  نارهت 

، هید تفایرد  دحرـس  ات  فلتخم  مکاحم  رد  ار  هدنورپ  ینوناق  لحارم  دوجوم ، كرادم  نتـشاد  تسد  رد  اب  یگدـنیامن  رتفد  رومأم  هاگنآ 
. دنکیم بیقعت 

هید دوشیم و  رـضاح  هاگداد  رد  يرگلوسنکرـس ، زا  همانیفرعم  كرادـم و  نتـشاد  تسد  رد  اب  يرگلوسنکرـس  هدـنیامن  ماـگنه  نیا  رد 
. دنیامن میلست  یفوتم  هداوناخ  هب  هک  دراذگیم  جح  نامزاس  رایتخا  رد  دنکیم و  تفایرد  ار  یفوتم 

: رّکذت دنچ 

هدننار هچنانچ 50 % دریگیم و  قلعت  هثرو  هب  يدوعس  لایر  رازه  دصکی  غلبم  دوش ، رصقم  دص  رد  دص  هدننار  دشاب و  درم  یفوتم  رگا  - 1
. دنکیم موکحم  لایر  رازه  هاجنپ  تخادرپ  هب  ار  هدننار  هاگداد  ددرگ ، رصقم  یفوتم  و 50 %

فـصن مه  نز  هید  تسا ، درم  فصن  نز ، ثرالامهـس  هکنانچمه  اریز  تسا ؛ لایر  رازه  هاجنپ  هید  ّلـک  دـشاب ، نز  یّفوتم  رگا  نمـض  رد 
. تسا هدش  نییعت  درم  هید 

ار هید  دـنکیم و  دازآ  ار  وا  هـمکحم  ددرگ ، تباـث  وا  راـسعا  رقف و  دـشابن و  هـید  تـخادرپ  هـب  رداـق  ینعی  دـشاب ؛ رـسعم  هدـننار  رگا  - 2
. دزادرپیم لاملاتیب 
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هرونم هنیدم  همرکم و  هکم  ياهداتس  شقن  : مجنپ لصف 

هراشا

ياهورین زا  لکشتم  مجسنم ، يوق و  يداتس  هب  همرکم  هکم  هرونم و  هنیدم  ياهرهش  رد  رفن  نارازه  تبقارم  لرتنک و  هرادا و  تسا  یهیدب 
. تسا دنمزاین  فلتخم ، نوؤش  رد  صصختم  هدیزرو و 

نهیم زا  جراخ  رد  هک  دـنکن  ساسحا  ریاز  ات  دـیامن  يرای  ار  ریاز  دوش و  لیکـشت  يدـحاو  ياهنیمز  ره  رد  هک  دـنکیم  باـجیا  ترورض 
. دنک یگدیسر  وا  تالکشم  هب  هک  درادن  دوجو  یهاگیاپ  سردایرف و  دنکیم و  یگدنز  اهنت  بیرغ و  یمالسا 

. دوشیم هدیمان  داتس  تسا ، ریاز  تاجایتحا  يوگخساپ  هک  یفلتخم  ياهدحاو  هعومجم 
یحور  تیوقت  تهج  تسا  یهاگیاپ  اهداتس ، تقیقح  رد 
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. اهناوراک فلتخم  نوؤش  هرادا  تهج  تسا  يزکرم  ناریاز و  ياهزاین  ییوگخساپ  و 

ره تیلوؤسم  هزوح  هب  هجوت  اب  هک  میباییم  كرحترپ  لاعف و  ار  ریز  ياهدـحاو  هرونم  هنیدـم  همرکم و  هکم  ياهداتـس  زا  کی  ره  رد  اـم 
. میوشیم فقاو  اهداتس  شقن  تیمها  هب  کی 

. يراجیتسا ياههناخ  رد  دوجوم  تالاکشا  یسررب  تهج  نکسم ، دحاو  - 1
. ناریاز هیذغت  یکاروخ و  داوم  ییوگباوج  اهزاین و  نیمأت  روظنم  هب  تاکرادت ، دحاو  - 2

. دوخ لزانم  هب  ناگدشمگ  ندناسر  تهج  دادما ، دحاو  - 3
. ریاز روشک  هب  یتسپ  ياههمان  ندناسر  طابترا و  ندرک  رارقرب  يارب  نفلت ، تسپ و  دحاو  - 4

. یسرزاب تایاکش و  دحاو  - 5
. اهیتوف اهیفداصت ، ناگدش ، ریگتسد  هب  یگدیسر  تهج  هافر  دحاو  - 6

. زاین دروم  زکارم  اهناتسرامیب و  رورم ، ياههرادا  اههاگداد ، رد  روضح  روظنم  هب  نامجرتم ، همجرت و  دحاو  - 7
. نابحاص هب  اهنآ  ندناسر  هدشمگ و  يایشا  دحاو  - 8

. اهناوراک یلام  ياهراک  هب  یگدیسر  تهج  يرادباسح  یلام و  روما  دحاو  - 9
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. همرکم هکم  داتس  صوصخم  تافرع  انم و  دحاو  - 10

. يرهش نیب  لقن  لمح و  دحاو  - 11
. ناریاز تالکشم  لح  ینمیا و  لئاسم  یسررب  هجراخ و  ترازو  یمازعا  نادنمراک  رارقتسا  تهج  هجراخ ، روما  دحاو  - 12

. مینکیم افتکا  تسرهف  نیمه  هب  درادن ، ار  رکذلاقوف  ياهدحاو  کیاکی  لیصفت  شیاجنگ  راتشون  نیا  نوچ 

یکشزپ تأیه  شقن 

جاجح یمامت  يارب  اهنآ  تازیهجت  يدوعـس و  ینامرد  زکارم  اـههاگنامرد و  عیـسو  تاـناکما  جـح ، مسوم  رامـشیب  تیعمج  هب  هجوت  اـب 
وراد و نداتسرف  راتـسرپ و  کشزپ ، مازعا  زا  دنراد  ناوت  رد  هچنآ  دوخ ، هبون  هب  یمالـسا  ياهروشک  زا  کی  ره  دیاب  دوب و  دهاوخن  یفاک 

. دننکن یهاتوک  اههاگنامرد  تازیهجت 
. دننکیم لمع  لاعف  رایسب  هک  مینیبیم  ار  اهروشک  رگید  يرصم و  یکرت و  يزلام ، يزنودنا ، ياههاگنامرد  اهناتسرامیب و  جح  مسوم  رد 
ناتسرامیب و زاین ، دروم  ياهوراد  هلصوحرپ و  ياهراتسرپ  صـصختم و  یکـشزپ  ياهمیت  مازعا  اب  هلاس  همه  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
هب ناریا  یکـشزپ  زهجم  تأیه  اهنت  هن  هک  دنراد  فارتعا  ناگمه  هَّللادمحب  دـنکیم و  هدامآ  نایناریا  شریذـپ  يارب  ار  دوخ  ياههاگنامرد 

ياههاگنامرد  هب  رگید  ياهروشک  نارامیب  هکلب  هتخادرپ  دوخ  نارامیب  نامرد 
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. دندرگیمرب لاحشوخ  دناهدرک و  هدافتسا  ناگیار  يوراد  هجلاعم و  زا  هدرک و  هعجارم  ناریا 

اب هدوبن و  یمالـسا  ياهروشک  جاجح  یمامت  زاین  يوگخـساپ  يدوعـس  تاناکما  هک  دناهدوب  دهاش  همه  جـح  مسوم  رد  هتـشذگ  ياهلاس 
تالکـشم اب  تافرع  انم و  رد  مه  زاب  هدراذـگ  ناریا  جاجح  راـیتخا  رد  ناریا  یکـشزپ  تأـیه  هک  یعیـسو  يوق و  رایـسب  تازیهجت  دوجو 

. ددرگیم وربور  يدایز 
یفاک و تحارتسا  نتشادن  ریاز ، ندش  نادرگرس  اهرداچ و  ندرک  مگ  لبق ، بش  یباوخیب  زا  یشان  طرفم  یگتـسخ  انم ، رد  یگدزامرگ 

. دنکیم ریذپبیسآ  ار  ریاز  هک  تسا  یلماوع  یگمه  ... 
. دزاسیم هتسخ  ناوت ، دح  زا  شیب  ار  یکشزپ  میت  و 

قح هب  هک  تسا  یهاگیاپ  دنکیم و  یّلجت  انم  رد  یکـشزپ  تلاسر  اریز  دومن ؛ زهجم  تهج  ره  زا  دیاب  انم  رد  ار  یکـشزپ  تأیه  نیا  ربانب 
. دوشیم ساسحا  نایعلاب  یکشزپ  میت  شقن  نامز  نیا  رد  تسا و  ریاز  تمدخ  رد  هفقوالب 

رارق تیمها  موس  هجرد  رد  ار  هرونم  هنیدم  دیاب  تسا و  رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  دوخ  صاخ  طیارـش  لیلد  هب  همرکم  هکم  انم  زا  سپ 
. داد

دوش يراذگهیامرس  هنیمز  نیا  رد  هچ  ره  تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  لماک ، تازیهجت  اب  هبرجت و  اب  یکـشزپ  میت  دوجو  موزل  لاح  ره  رد 
ناج  هب 
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49 ص :
. ددرگیم رتشیب  اسفناو  هرود  رد  هناگیب  روشک  رد  ریاز  نانیمطا  بیرض  دوشیم و  کمک  ریاز  یتمالس  و 

تارمج یمر  ریصقت و  ینابرق ، انم : مهم  لئاسم 

هراشا

هس هب  ار  نایاقآ  هجوت  طقف  درادن  ترورض  اهنآ  یمامت  نایب  دنتـسه ، انـشآ  دوخ  ّمهم  فیاظو  جح و  لئاسم  رتشیب  اب  زیزع  نالوؤسم  نوچ 
یملع ياهشزومآ  شزرا  دوش و  لمع  نادب  يدامتم  ياهلاس  رد  درذگیم  ناترظن  زا  هک  یتاکن  تسا  دیما  میرادیم  فوطعم  مهم  هلأسم 

. دیهد ناشن  لمع  رد  ار  يداینب  ياهییامنهار  و 
: تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  یمالسا  هقف  رد  یطیارش  اذل  تسه ، زین  یلام  راب  ياراد  دراد ، يدابع  هبنج  هک  نآ  رب  نوزفا  ینابرق 

: ددرگ میسقت  ءزج  هس  هب  دشاب و  بیعیب  ملاس و  دیاب  ینابرق 
یجاح  دوخ  مهس  فلا -

ارقف مهس  ب -
هقدص  مه  یتمسق  ج -

(1) ّرتعُملاو »...  عناقلا  اومِعطأو  اهنم  اولکف  »
(2)« ریقفلا َسئابلا  اومعطأو  اهنم  اولکف  »

.« دینک ماعطا  ار  لاحلادیدش  نایاونیب  دیروخب و  دوخ  ینابرق  زا  »

37 جح : - 1
29 جح : - 2
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50 ص :
و ددرگ . بانتجا  تخس  نادنمتـسم  ارقف و  قوقح  ندومن  عیاض  نآ و  ندرک  اهر  میدق و  ياهخلـسم  رد  ندومنینابرق  زا  دوشیم  هیـصوت 

قحتـسم دارفا  ناریقف و  فرـصم  هب  اهتشوگ  ات  دننک  هدافتـسا  کیتاموتا  مامت  ياههاگراتـشک  زا  ناکما  ّدح  رد  دـنوش  ییامنهار  جاجح 
( حبذ رد  تبقارم  هعیش و  یهقف  لئاسم  مامت  تیاعر  اب  هتبلا   ) دسرب

( لوا لاس  جاجح  يارب   ) رس ندیشارت 

زا دنشارتب و  ار  دوخ  رس  ات  دننک  عامتجا  اهرداچ  ورهار و  اهییوشتسد و  فارطا  رد  ینابرق  زا  دعب  جاجح  هک  هدوب  نیا  رب  مسر  لاح  هب  ات 
. دنوش جراخ  مارحا 

دعب یلو  هتشاد  لومعم  یساسا  تامادقا  دراو ، هزات  ِناریاز  هجوت  بلج  يارب  اهرداچ  ورهار و  اهییوشتسد و  تفاظن  رد  يدوعـس  نارومأم 
ره رد  هدـنکارپ  ياهوم  يدایز  رثا  رب  اهییوشتـسد  اـهورهار و  هطوحم  هکلب  تسین  هدافتـسا  لـباق  رگید  اهییوشتـسد  اـهنت  هن  ریـصقت ، زا 

. دنکیم ادیپ  یتشادهب  ریغ  هدننز و  رایسب  روآشدنچ و  ياهرظنم  فرط ،
داهنـشیپ یحرط  دنـشیدنایب و  ياهراچ  ات  دـناهدوبن  نآ  ماقم  رد  هدادـن و  ناکت  ار  نالوؤسم  رابفسا ، عضو  نیا  نونکاـت  ارچ  تسین  مولعم 

. دنهد نایاپ  راجنهان  عضو  نیا  هب  هک  دننک 
زا ریـصقت  ماگنه  هب  دیهاوخب ، درم  ناریاز  زا  دینک و  هیهت  یکیتسالپ  دـنبشیپ  کی  میهاوخیم  زیزع  ناراکردـناتسد  ناریدـم و  امـش  زا 

نایاپ  رد  دنزیرب و  اهکیتسالپ  نآ  رد  ار  دوخ  ياهوم  دننک و  هدافتسا  اهنآ 

( لوا لاس  جاجح  يارب   ) رس www.Ghaemiyeh.comندیشارت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


51 ص :
هدولآ و اهورهار  اهییوشتـسد و  فارطا  رگید  دوش و  جـیار  هدیدنـسپ  لـمع  نیا  اـت  دـنزادنایب  هلاـبز  لطـس  رد  هدز و  هرگ  ار  کـیتسالپ 

. دوشن هدید  رابتقر 
و ددرگیم . نیمـضت  جاجح  تشادـهب  تمالـس و  دـباییمزاب و  ار  دوخ  هیلوا  تفاـظن  اـهزیربآ  اـهرداچ و  فارطا  حرط ، نیا  يارجا  اـب 

. دنهدیمن رارق  شنزرس  تتامش و  دروم  ار  ناناملسم  دنیآیم ، جح  يارب  یبرغ  ياهروشک  زا  هک  یجراخ  ناریاز 
رگید دریگ و  رارق  هجوت  دروم  نیا ، زا  دعب  تشادهب ، تفاظن و  ظاحل  زا  تیمها  اب  رایـسب  نمـض  رد  یئزج و  رایـسب  هلأسم  نیا  تسا  دـیما 

ار یجاح  یتمالس  تیصخش و  نازرا ، هداس و  رایـسب  مادقا  کی  اب  يرآ ، دنک . رظنمدب  هدولآ و  ار  طیحم  اضف و  دهدن  هزاجا  دوخب  يریاز 
. دینک ظفح 

تارمج یمر 

عیرس و درازاین و  ار  نایجاح  باتفآ  ترارح  ات  دناهدز  فقس  ار  نآ  ریسم  تارمج ، هب  ندیسر  رد  جاجح  یتحار  يارب  يدوعـس  نالوؤسم 
باوخ دروخ و  تحارتسا و  يارب  دـنمانیم ، ةاشملا » قیرط   » هک هار  نیا  زا  اـهروشک ، زا  یخرب  هنافـسأتم  نکیل  دنـسرب ، تارمج  هب  تحار 
ینابایخ زا  دنوشیم  روبجم  ناریاز  زا  يرایسب  هک  اجنآ  ات  دنزاسیم  گنت  رایـسب  دنوریم ، یمر  هب  هک  نانآ  رب  ار  هار  دننکیم و  هدافتـسا 

راشف رثا  رب  ار  دوخ  ناج  جاجح  زا  يدادعت  لاس  ره  رد  هک  هدش  ببس  رما  نیمه  و  دننک . هدافتـسا  تسا  هیلقن  لئاسو  روبع  صوصخم  هک 
رب تارمج  یمر  ياهزور  رد  هار  نیا  تافلت  هک  يروطب  دنهدب ، تسد  زا  هیلقن  لئاسو  يالبال  رد  تیعمج 
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52 ص :
. تسین هدیشوپ  یسک 

هیـصوت دـنک ، عنم  ةاـشملاقیرط  هدافتـسا  زا  اًـلمع  ار  ناـنآ  دزاـس و  رارقرب  یمظن  دروم  نیا  رد  تسا  هتـسناوتن  يدوعـس  تلود  هک  نوـنکا 
. دنامب ظوفحم  ناشناج  ات  دنیامن  یمر  هب  مادقا  دننکیمن ، یمر  تنس  لها  هک  یتاعاس  رد  نایناریا  دوشیم 

ات رهظ  زا  ار  موس  مود و  ياهزور  دـنورب و  تارمج  یمر  هب  رهظ  ات  باتفآ  عولط  زا  لبق  زا  هجحيذ ) مهد   ) لوا زور  دـندیقم  ننـست  لـها 
. بورغ

. دنربب تارمج  یمر  يارب  بورغ  ات  رهظ  زا  لوا  زور  ار  دوخ  ناریاز  اهناوراک  نالوؤسم  دراد  ترورض  قوف ، هلأسم  هب  هجوت  اب  نیا  ربانب 
. رهظ هب  ات  حبص  زا  موس  مود و  ياهزور  و 

دازآ دوخ  لوق  هب  دـندرگ و  جراخ  مارحا  زا  هجیتن  رد  اـت  دـنوش  ریـصقت  یناـبرق و  هب  قفوم  رتدوز  هک  نآ  يارب  ناریاز  رتشیب  تسا  نکمم 
دنتـسرفب حبـص  اهنآ ، دوخ  تیلوؤسم  هب  ار  ناوج  ياهدنمناوت  دنناوتیم  مرتحم  نالوؤسم  دنورب ، تارمج  یمر  هب  لوا  زور  حبـص  دـنوش ،

هب ياهمطل  لامعا  رد  ریخأت  تسا و  لامعا  رب  مدقم  ناشناج  ظفح  یتمالـس و  هک  دنیامن  میهفت  اهنآ  هب  دـنربب و  رـصع  ار  يداع  دارفا  یلو 
تارطخ و هب  ار  اهنآ  دنهد و  میلعت  دوخ  ناریاز  هب  جیردتب  ناریا  زا  ار  یتایح  یـساسا و  لئاسم  مرتحم  نالوؤسم  رگا  دـنزیمن . اهنآ  جـح 

دوخ لامعا  نایامنهار  تاروتسد  زا  لماک  يوریپ  اب  دوشیم و  میلست  ریاز  ًاملسم  دننک ، هاگآ  فقاو و  تسا  شیپ  رد  هک  یناج  تالکشم 
. دهدیم ماجنا  ار 

هرمع جح و  نارازگراک  يارب  ناتسبرع  رد  مزال  ياهینتسناد  مشش : لصف 

هراشا

همدقم  ناونع *) هدزای  همدقم و  کی  لماش  )
. ناتسبرع هب  ناریا  جح  هبتریلاع  تأیه  رفس  * 

. نکسم تأیه  ياضعا  رفس  * 
. ییاذغ داوم  نیمأت  ياضعا  رفس  * 
. وراد یکشزپ و  لئاسو  صیخرت  * 

. هاگدورف رد  هدج  داتس  رتفد  لحم  هراجا  * 
. هیلقن لئاسو  درز  ياهکالپ  دادرتسا  * 

(. تشگرب تفر و   ) هاگدورف رد  ناریاز  هیذغت  دادرارق  * 
. هاگدورف نادنمراک  ددرت  تراک  * 

. دنیامنیم ددرت  هاگدورف  هب  هک  ياهیلقن  لئاسو  صاخ  هزاجا  ای  حیرصت و  * 
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54 ص :
. هیلقن لئاسو  ندرک  هدامآ  * 

. هرونم هنیدم  همرکم و  هکم  ياهداتس  نفلت  نتخادنا  راکب  * 

همدقم

هراشا

، ازیو همانرذـگ ، هیهت  زا  معا  تسا ؛ مارحلا  هَّللاتیب  ناریاز  ترفاسم  تامدـخ  هیلک  هیهت  دـهعتم  جـح  نامزاس  یلعف ، ماظن  قبط  هک  اجنآ  زا 
ام اذل  هتـسباو ، لئاسم  رگید  یهافر و  روما  یکـشزپ ، نامرد و  لقن ، لمح و  كاروخ ، نکـسم ، نیمأت  تکرح ، نامز  نییعت  امیپاوه ، طیلب 

رکذـتم کیاکی  جراخ ، رد  ار  نیلوؤسم  فیاظو  یگدـنیامن ، رتفد  رد  دوخ  ینیع  تادـهاشم  براـجت و  زا  هدافتـسا  اـب  اـت  میتسه  ممـصم 
. میوش

رد هک  ار  ییاهراک  لیـصفت  هب  ات  مینآ  رب  طقف  هکلب  تسین ، ام  ثحب  دروم  راتـشون  نیا  رد  دریذـپیم ، ماـجنا  ناریا  رد  هک  یتامدـقم  روما 
تیارد اب  مرتحم  نیلوؤسم  هک  نآ  دیما  مینک  نایب  دنشاب ، علطم  نآ  زا  دیاب  نیلوؤسم  هک  ار  یمزال  تاعالطا  ای  دریذپیم و  ماجنا  ناتسبرع 

. دنهد ماجنا  یبوخ  هب  ار  هلوحم  فیاظو  دنناوتب  هتشذگ ، ياهدرکلمع  رب  ینتبم  مزال ، تاعالطا  نتشاد  و  لماک ،
. میبای تسد  بولطم  هجیتن  هب  ناوتب  تلوهس  هب  ات  مینکیم  یسررب  راصتخا  هب  ار  اهترورض  تسخن 

دیاب راچانب  هرمع  نارازگراک  دریذـپیم ، نایاپ  نابعـش  هام  نتفاـی  ناـیاپ  اـب  دوشیم و  عورـش  لوـألاعیبر  هاـم  زا  هرمع  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
: دننک مهارف  ریز  حرشب  ار  یساسا  لصا  هس  تامدقم  رفص  هام  رد  لقادح 

نکسم فلا :

رفن ود  لقادح  و  دـشابیم . رفـص  هام  هراجا ، دادرارق  ياضما  نکـسم و  جاتحیام  رب  نتفایتسد  نکاما و  دـیدزاب  تهج  تقو  نیرتبسانم 
. دنشاب هتشاد  روضح  ناتسبرع  رد  دیاب  رفص  هام  رد  نآ ، هراجا  بسانم و  ياهنامتخاس  نتفای  تهج 

هیذغت ب :

هک تشاد  نآ  رب  ار  نامزاس  رگید ، صاخـشا  ای  لته و  نابحاص  هب  هیذغت  يراذگاو  خلت  قباوس  هیذغت و  دروم  رد  هتـشذگ  ياهلاس  هبرجت 
اب ار  سنج  دیرخ  ياهدادرارق  رفـص ) هام   ) نامز نیرتبسانم  نیرتهب و  رد  دیاب  سپ  دـشاب . نآ  لوؤسم  دوخ  هتفرگ و  هدـهع  هب  ار  هیذـغت 

(. رتلهس طئارش  رتبسانم ، تمیق  رتهب ، سنج   ) دومن اضما  لوا  تسد  هدننک  دراو  ياهتکرش 
هصقانم رد  تکرش  روظنم  هب  ار ، زاین  دروم  سانجا  هدننک  دراو  یلـصا  ياهتکرـش  دیاب  همانتوعد ، لاسرا  یهگآ و  قیرط  زا  تسا  یهیدب 

هرونم هنیدـم  همرکم و  هکم  ياهرابنا  هب  ار  زاین  دروم  يالاک  دادرارق ، دـقع  زا  سپ  دومن و  توعد  بسانم  تقو  رد  دوخ  يالاک  هضرع  و 
. تخاس لقتنم 

هاگدورف هب  هاگدورف  زا  ناریاز  لقن  لمح و  ج :

رادروخرب یـصاخ  یگژیو  زا  لصا  نیا  هب  مامتها  ور  نیا  زا  تسا ، طابترا  رد  دارفا  یتمالـس  ناـج و  اـب  هک  تسا  ياهلأـسم  لـقن  لـمح و 
هک  تسا 
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56 ص :
. دومن يراگنالهس  نآ  هب  تبسن  تشاد و  ظوحلم  ار  يداصتقا  هفرص  ناوتیمن 

ات ار  هار  لوط  تعاس  هس  دودـح  هدومن و  لّمحت  ار  یتالکـشم  دوخ ، رهـش  هاگدورف  هب  ای  دابآرهم و  هاگدورف  هب  ندیـسر  اـت  هک  يرفاـسم 
رد رارقتـسا  اب  دـهاوخیم  نونکا  هدـنارذگ و  كرمگ  نلاس  رد  ار  یتاعاس  هدـج  هاگدورف  هب  ندیـسر  زا  سپ  هتـشاذگ و  رـستشپ  هدـج 

لقن لمح و  هلیـسو  باختنا  تسا  یهیدب  دسرب ، دصقم  هب  شمارآ  نانیمطا و  لامک  اب  دبای و  زاب  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  شمارآ  سوبوتا ،
، ربتعم تکرش  ّطلسم ، هدننار  ماکحتسا ،  ) ینمیا طیارش  ظاحل  زا  سوبوتا  دشاب . هلصاف  اب  مرن و  دیاب  اهیلدنص  تسا ؛ یصاخ  تیمها  ياراد 

. دنک نیمضت  ار  رفاسم  یتمالس  دیاب  دیدج و )...  لدم 
ناج یتمالس  یتحار و  دنیزگیمرب و  ار  تکرش  نیرتهب  نامزاس ، ِعلطم  هاگآ و  رومأم  یلو  دنرایسب  هدنهد  داهنشیپ  ياهتکرش  هک  نآ  اب 

. دنکیم همیب  ار  دوخ  نانطومه 
دورو زا  لبق  هام  کی  لقادح  سپ  ددرگ . هدامآ  رفاسم ، لاجنج  زا  رود  بسانم ، نامز  رد  یفاک و  تصرف  رد  دـیاب  هک  تسا  یلئاسم  اهنیا 

. ددرگ هدامآ  ناتسبرع ، رد  رضاح  صصختم  ياهورین  طسوت  دیاب  هدش ، دای  يرورض  تامدقم  رئاز ،

ریذپانبانتجا یبنج  تامدخ 

لیوحت  يارب  دیاب  تسا ، جح  نامزاس  هدهع  رب  هیذغت  هک  اجنآ  زا 
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57 ص :
. دریگ رارق  دوشیم  هراجا  هکیئاهلته  زا  کی  ره  رایتخا  رد  تناو  کی  رازاب ، زا  زور  ياههویم  يزبس و  خی و  دیرخ  رابنا و  زا  سنج 

( دیآ رامشب  لوصا  زا  یکی  دیاب  دوخ  مه  نیا  هک   ) دوجوم ياهوراد  یمازعا و  ياهکشزپ  یکـشزپ و  تازیهجت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  زین  و 
زا لبق  اذـل  دـندرگ . لقتنم  يدوعـس  ياهناتـسرامیب  هب  عیرـس  دـیاب  هک  ینارامیب  رایـسب  هچ  دـشابیمن و  ناریاز  ياـهزاین  هیلک  يوگخـساپ 

رایتخا رد  هدش  هدامآ  ار  اهنآ  مزال ، تاریمعت  زا  دـعب  دـننک و  جراخ  اهگنیکراپ  زا  ار  هیلقن  لئاسو  دـیاب  یـصاخ  ياهورین  ریاز ، رارقتـسا 
. دنراذگب اهلته  نالوؤسم 

ناتسبرع رد  تماقا  نارود  رد  ناریاز  تالکشم 

: لاثم روطب  دنکیم  داجیا  یلئاسم  فلتخم  ياحنا  هب  هرمع  تایلمع  نارازگراک  يارب  ناتسبرع ، هاگدورف  نلاس  هب  دورو  زاغآ  زا  ریاز 
. درادیم هگن  ار  وا  سیلپ  دوشیم و  هاگدورف  دراو  هتفای  نایاپ  يازیو  اب  ای  ازیو و  نودب  ریاز  - 1

. دننکیم فّقوتم  هاگدورف  رد  یمسا ، هباشت  رطاخ  هب  ار  ریاز  - 2
. دنوشیم فیقوت  هاگدورف  رد  ردخم ، داوم  نتشاد  رطاخب  ریاز  يدادعت  - 3

. دومن لقتنم  ناتسرامیب  ای  هاگنامرد و  هب  ار  نانآ  دیاب  هک  دنوشیم  رامیب  هاگدورف  رد  یناریاز  - 4
. دسریمن هاگدورف  هب  ریاز  ثاثا  لیاسو و  - 5
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58 ص :
. دومن لابقتسا  اهنآ  زا  دیاب  هک  دنوشیم  دراو  ییاهتیصخش  - 6

. تشاد روضح  دیاب  هک  دنوشیم  هثداح  راچد  یهاگ  هار ، نیب  رد  - 7
فداصت دوشیم ؛ هجاوم  شیب  مک و  تالکشم  نیا  اب  ًالومعم  هرونم ، هنیدم  همرکم و  هکم  ياهرهش  رد  دصقم  هب  ندیـسر  زا  سپ  ریاز  - 8

هار نیب  رد  دوشیم . ریگتسد  یبلقت  رالد  نتشاد  رطاخ  هب  دنکیم . فیقوت  ار  وا  سیلپ  همانرذگ ، نتـشادن  رطاخ  هب  دوشیم . رامیب  دنکیم .
لته رد  دوشیم . مگ  هار  نیب  رد  شلئاسو  دنکیم . مگ  ار  دوخ  لوپ  دراد . روبع  گرب  رودـص  ياضاقت  دـنکیم و  مگ  ار  دوخ  همانرذـگ 

 ... تسا و یکاش  لته  همدخ  زا  دننزیم . دربتسد  وا  يالط  لوپ و  هب 
نیا دوش و  هداتسرف  ناریا  هب  اهنآ  هزانج  هک  دنرصم  اهنآ  ياههداوناخ  دنوشیم و  توف  هب  رجنم  نسم ، نارامیب  ای  اهیفداصت و  زا  یخرب  - 9

! دومن یط  دیاب  ار  متسر  ناختفه  هک  گرزب  تسا  یتبیصم  دوخ 
دنک و زاب  لد  هدقع  لئاسم ، نایب  اب  ات  دبلطیم  ار  یهاگهانپ  أجلم و  دراد و  تیاکش  شنکسم و ...  زا  شاهیذغت ، زا  شریدم ، زا  ریاز  - 10

گنر دوخ  يارب  ياهلأسم ، ره  دـنرادن و  مهاـب  یتهابـش  هنوگچیه  هک  رگید ، هدـشن  ینیبشیپ  هدـناوخان و  لکـشم  اهدـص  دوش و  تحار 
. دزادرپب اهنآ  لصف  لح و  هب  بولطم  وحن  هب  تیارد  اب  برجم ، ياهورین  دیاب  دراد و  یصاخ 

مهم ياهتکن 

ربارب رد  يرگید  تالکشم  دوب ، ریاز  دروم  رد  دش ، نایب  هک  هچنآ 

مهم www.Ghaemiyeh.comياهتکن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


59 ص :
. درادن اهنآ  زا  یمک  تسد  تسا ، هدش  دای  لئاسم  زا  رتمهم  مییوگن  رگا  هک  دراد  دوجو  هرمع  هدننک  رازگرب  نالوؤسم 

: زا دنترابع  لئاسم  نآ  و 
ياهترورض يرامیب ، یقالخا ، تیحالص  مدع   ) لیبق زا  فلتخم  لیالد  هب  نادنمراک  اهزپشآ و  نانواعم ، ناریدم ، زا  یخرب  عیرس  مازعا  - 1

(. نآ لاثما  راک و  ییاناوت  مدع  یگداوناخ ،
. ناتسبرع ياهلته  نالوؤسم  اب  یناریا  ناریدم  دروخرب  زا  یشان  تافالتخا  - 2

اهلته و یفاک  تاناکما  مدع  زا  ناریاز  تیاکـش  ای  و  اهنآ ، زا  ناریاز  ناریدم و  تیاکـش  دوخ و  تامازتلا  هب  لته  نابحاص  دهعت  مدع  - 3
. دوجوم صقاون 

. بسانم دیدج  لحم  هب  ناریاز  لاقتنا  رگید و  لته  ندرک  هراجا  لته و  کی  لیطعت  موزل ، تروص  رد  - 4
، رظن دروم  هاگتسیا  رد  فقوت  مدع  تقبس ، تعرس ، زا  ناریاز  تیاکـش  هلّوحم و  فیاظو  هب  لقن  لمح و  تکرـش  نابحاص  دهعت  مدع  - 5
و هاگدورف ) هب  ندرب  ای  تارازم و  هب  ریاز  ندرب  يارب  هچ   ) ررقم عقوم  رد  اهـسوبوتا  روضح  مدـع  ناریاز ، تیثیح  نوؤش و  ندرکن  تیاـعر 

. نآ لاثما 
. اهنآ تیفیک  رییغت  ای  تدم و  لوط  رد  لیوحت  ماگنه  هب  ییاذغ  داوم  زا  یخرب  ندوب  دساف  - 6

ياهتمیق  قیبطت  هدیسر و  ياهروتکاف  تابساحم و  یسررب  - 7
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60 ص :
. هباشم لئاسم  رگید  اهدادرارق و  اب  روتکاف  رد  جردنم 

جح تایلمع  هب  ارذگ  یهاگن 

: لاوش هام  ندیسر  ارف  اب 

. ددرگ صیخرت  كرمگ  زا  دیاب  یلاسرا  ياهوراد  - 1
، تاـناکما تالیهــست و  ندرک  مـهارف  تـهج  رد  يرادـهب  ترازو  نـالوؤسم  اـب  ددـعتم  ياـهتاقالم  یکــشزپ و  تازیهجت  صیخرت  - 2

. دراد ترورض 
. درک صیخرت  دیاب  ار  اهناوراک  يرورض  ياهالاک  - 3

. دادرارق اب  داوم  تقباطم  رب  نامنیمطا  لودج و  قبط  هنیدم  هکم و  ياهرابنا  هب  ییاذغ  داوم  ِعقوم  هب  لمح  رب  تراظن  - 4
. سکاف سکلت و  اهنفلت ، لصو  يارب  تارباخم  هرادا  اب  هبتاکم  وگتفگ و  - 5

. یتینما لئاسم  دروم  رد  هرونم ، هنیدم  همرکم و  هکم  يارما  روشک و  ترازو  اب  هرکاذم  - 6
. دوش هبتاکم  هاگدورف  هطوحم  هب  هیلقن  لئاسو  دارفا و  لوخد  حیراصت  تفایرد  دروم  رد  دیاب  راطم ، نما  اب  - 7

يرادیرخ بسانم  تقو  رد  ار  مزال  لئاسو  درک و  زیهجت  دیاب  ار  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هدج و  هرونم ، هنیدم  همرکم ، هکم  ياهداتـس  - 8
. دومن هیهت  و 

: جح نتفای  نایاپ  مرحم و  ندیسرارف  اب 

. تشاد تراظن  هیلقن  لئاسو  گنیکراپ  یفاضا ، ییاذغ  داوم  هیثاثا ، ياهرابنا  رب  دیاب  - 1
( یّلک هیوست   ) دوش عوجرم  دادرارق  قبط  یفاضا  داوم  ددرگ و  تخادرپ  دیاب  ییاذغ  داوم  ِراّجت  ياهیهدب  - 2

. دوش يرادهگن  قیقد  ینف و  روطب  هرمع ، نارود  هدافتسا  تهج  بسانم ، ياهناکم  رد  دیاب  یفاضا  ییاذغ  داوم  - 3
. دومن همیب  دیاب  ار  هیلقن  لئاسو  هرونم و  هنیدم  همرکم و  هکم  ياهرابنا  رد  دوجوم  لیاسو  - 4

. درک تخادرپ  هرونم  هنیدم  همرکم و  هکم  رد  دیاب  ار  جح  نارود  سکلت  سکاف و  اهنفلت ، نامنوبآ  - 5

: جح هیاپدنلب  تأیه  رفس  ندش  کیدزن  یلوالا و  يدامج  ندیسرارف  اب 

. داد عالطا  نارهت  هب  دومن و  نییعت  قیقد  روط  هب  ار  تاقالم  تقو  يروضح ، ياهتاقالم  هبتاکم و  اب  دیاب  - 1
. دومن هدامآ  اضعا  زا  کیره  يارب  ار  باهذ  بایا و  هلیسو  دیاب  دوشیم و  عورش  تأیه  زا  ییاریذپ  لابقتسا و  - 2

. دوش يزیرهمانرب  دیاب  دوخ ، ياههیاپمه  اب  تأیه  ياضعا  یصوصخ  ياهتاقالم  دروم  رد  - 3
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62 ص :
. دوش اضما  دیدجت و  دیاب  نیفوطم » هسسؤم   » و دحوملا » ءالکولا  بتکم  «، » تارایسلل هماعلا  هباقنلا   » ياهدادرارق - 4

. ددرگ ارجا  لباق  جح  نامز  يارب  ات  دوش  يریگیپ  ییاهن  هلحرم  ات  دیاب  اهدادرارق  هیلک  تأیه ، نتفر  زا  سپ  - 5
. دوش مهارف  دیاب  نابعش ، بجر و  ياههام  رد  اهنآ  رارقتسا  هرونم و  هنیدم  همرکم و  هکم  لزانم  هراجا  تأیه  رفس  تامدقم  - 6
. دریذپ ماجنا  دیاب  نابعش  هام  رد  هنومن  نتفرگ  راجت و  زا  توعد  جح و  مسوم  ییاذغ  داوم  دیرخ  هصقانم  یهگآ  تامدقم  - 7

. یمالسا کناب  نالوؤسم  اب  دادرارق  ياضما  دیدج و  خلسم  رد  ینابرق  حرط  تامدقم  - 8

ناریا یمالسا  يروهمج  جح  تأیه  روضح  - 1

هراشا

صخشم ار  مازعا  نامز  دتسرفیم و  هجراخ  ترازو  هب  اهنآ  نیوانع  اب  هارمه  ار  هدننک  تکرـش  تأیه  یماسا  ترایز ، جح و  نامزاس  ادتبا 
. دنکیم

لبق ترافـس  درادیم . لاسرا  نارهت  رد  ناتـسبرع  ترافـس  هب  ازیو  ذخا  تهج  ار  تأیه  ياههمانرذگ  هجراخ  ترازو  جیلخ  لک  تیریدم 
هب تاقالم ، خیرات  دروم  رد  جح  ریزو  اب  مزال  ياهیگنهامه  زا  سپ  دـنکیم و  فیلکت  بسک  ناتـسبرع  هجراخ  ترازو  زا  ازیو ، نداد  زا 

. دهدیم ازیو  تأیه 
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63 ص :
علطم ار  هدج  يرگلوسنکرـس  یگدنیامن  رتفد  دیامنیم ، غالبا  هدج  رد  یگدـنیامن  رتفد  هب  ار  هدـش  نییعت  خـیرات  نامزاس ، یمومع  طباور 
تأیه دورو  خـیرات  ضایر ، رد  ناریا  ترافـس  هب  زین  و  دـهد . ماجنا  ار  مزال  تابتاکم  تافیرـشت  نلاـس  زا  تأـیه  دورو  تهج  اـت  دـنکیم 

مه تاسلج  رد  دبای و  روضح  ناتسبرع  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ریفس  تأیه  دورو  ماگنه  تافیرشت  نلاس  رد  ات  دوشیم  هداد  شرازگ 
. دنکیم تکرش  ناریا  ریفس  ًالومعم 

هب ار  تأیه  دورو  تافیرـشت ، نلاس  ندومن  گنهآمه  تهج  هجراخ ، ترازو  تافیرـشت  نالوؤسم  نتخاس  هاگآ  رب  نوزفا  يرگلوسنکرس 
. دننک لابقتسا  نایاقآ  زا  هاگدورف  رد  جح  ریزو  ناگدنیامن  ات  دهدیم  عالطا  جح  ترازو  نالوؤسم 

ياهزاورپ تروص  نیا  رد  دنوشیم . دراو  هدج  هب  یصوصخ  زاورپ  اب  تاقالم ، تیمها  ترورض و  رطاخ  هب  اهتاقالم  زا  یخرب  رد  تأیه 
دراو نلاس  نآ  زا  تأیه  ياضعا  دنیشنیم و  نیمز  هب  وکسبرع )  ) مانب يدوعـس  هاگدورف  رانک  رد  یهاگدورف  رد  طقف  اهروشک  یـصوصخ 
لوا هقبط  تافیرـشت ) نلاس   ) يذـیفنت نلاس  زا  ار  نانامهیم  دـنوش ، دراو  ناتـسبرع  هب  یمومع  ياهزاورپ  اب  رگا  اما  دـنوشیم . جراـخ  اـی  و 

. دننکیم لابقتسا  يدوعس  یلخاد  هاگدورف 
رد تأیه  دـننکیم . ییاریذـپ  اجنآ  دـنربیم و  شینروک ) مان  هب  ایرد  بل   ) تارمتؤملارـصق هب  ار  تأیه  ياـضعا  ناـیاقآ ، لابقتـسا  زا  سپ 

. تسا يدوعس  ناتسبرع  روشک  نامهیم  دوخ ، تماقا  تدم  لوط 
هرونم  هنیدم  همرکم و  هکم  هب  ار  تأیه  ياضعا  مسارم ، نایاپ  رد  و 
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باب کیدزن  هفایـضلا » رـصق   » رد همرکم  هکم  رد  و  رذابا ) ناـبایخ  رد  « ) يربور لـته   » رد اـی  و  رـضخألارصق »  » رد اـی  هنیدـم  رد  دـنربیم .

. دنوشیم هقردب  نلاس  نامه  زا  نایاپ ، رد  تسا  یهیدب  و  دننکیم . ییاریذپ  زیزعلادبع 
هَّللامالک لماش   ) یلحم يایاده  دشابیم ، جـح  نامزاس  سیئر  هشیمه  هک  تأیه ، سیئر  فرط  زا  يدوعـس ، تأیه  اب  تأیه  تاقالم  ماگنه 

هداد نالوؤسم  زا  یخرب  نانواعم و  جح و  ریزو  هب  هریغ ) دوصقماش و  حیبست  العا ، هتسپ  هزوریف ، رتشگنا  متاخ ، باق  اب  هارمه  سیفن  دیجم 
نایاپ رد  دننکیم و  توعد  ماش  ای  راهان و  هب  ار  تأیه  هدـج ، للجم  ياهلته  زا  یکی  رد  تأیه ، دورو  مارتحا  هب  اًلباقتم  مه  اهنآ  دوشیم ،

. ددرگیم ادها  سیفن  دیجم  هَّللامالک  دلج  کی  اضعا  زا  کیره  هب 
هیدـه زین  هبعک  هدرپ  زا  هعطق  کی  نآرق ، يادـها  رب  هوـالع  جـح  ریزو  دوب ، زکرمتم  هناـخترازو  کـی  رد  فاـقوا  جـح و  روما  هک  رتشیپ 

. دوشیم افتکا  دیجم  هَّللامالک  دلج  کی  يادها  هب  طقف  جح ، ترازو  زا  فاقوا  دجاسم و  روما  ندش  ادج  زا  سپ  یلو  دادیم 

تأیه بیکرت 

: دندرگیم باختنا  ریز  دارفا  زا  ًالومعم  تأیه 
. ترایز جح و  نامزاس  سیئر  - 1

. لقن لمح و  هلأسم  رد  ترایز  جح و  نامزاس  تنواعم  - 2
. اهرداچ تافرع و  انم ، هلأسم  رد  نامزاس  تنواعم  - 3

. همرکم هکم  لزانم  هراجا  ناکسا و  لوؤسم  - 4
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. نامزاس باسحیذ  - 5

. دشابیم مه  جح  یکشزپ  تأیه  سیئر  ًاتدعاق  هک  يرادهب ، ترازو  تنواعم  - 6
. نفلت فارگلت و  تسپ و  ترازو  تنواعم  - 7
(. زاورپ تایلمع  ( ) امه لک  ریدم   ) تنواعم - 8

. مجرتم - 9
(. تاسلج تروص  هدننک  هیهت   ) سیونشرازگ - 10

. دنوشیم قحلم  تأیه  هب  یگدنیامن  رتفد  تسرپرس  لوسنکرس و  ریفس ، ناتسبرع ، رد 

ناتسبرع تأیه  ياضعا 

. وا ییارجا  نینواعم  جح و  ریزو  - 1
. يرادهب ترازو  تنواعم  - 2

. تارباخم نوؤش  رد  نفلت  تسپ و  ترازو  تنواعم  - 3
. دحوم يالکولا  بتکم  سیئر  - 4

. ناراد نیشام  ياکیدنس  ینعی  تارایسلل ؛ هّماعلا  هباقنلا  سیئر  - 5
. دوشیم ضوع  رابکی  لاس  ود  ره  ًالومعم  هک  یناریا  نیفوطم  هسسؤم  سیئر  - 6

. هرونم هنیدم  رد  ءالدا  هسسؤم  لوؤسم  - 7
. سیون شرازگ  - 8

هسلج روتسد 

لیبـق زا  ار ؛ زاـین  دروم  لـئاسم  زا  کـیره  یناریا ، تأـیه  سیئر  هلوادـتم ، تاـفراعت  لـباقتم و  نیفرط  زا  کـی  ره  ياـضعا  یفرعم  زا  سپ 
تالکشم امیپاوه ، دورو  هزاجا  اهزاورپ ، هلأسم  تافرع ، انم و  رد  هاگنامرد  ناتسرامیب ، داجیا  یکـشزپ ، لئاسو  وراد و  صیخرت  یکـشزپ ،

. دنکیم ناونع  دننک  مهارف  دیاب  اهيدوعس  هک  یتالیهست  زاورپ و  هلأسم 
تسد تاررقم  هلأسم  دریگیم . رارق  ثحب  دروم  مزال ، ياهطابترا  سکلت و  رجیپ ، یفاضا ، ياهنفلت  نداد  صاصتخا  تارباخم ، هنیمز  رد 

. دوشیم ثحب  زین  رگید  ياهروشک  ای  ناریا و  زا  ییاذغ  داوم  ندرک  دراو  هرابرد  دریگیم . ار  تاسلج  تقو  رتشیب  لزانم ، هراجا  ریگاپ  و 
دروم هیلقن  لیاسو  دنهد  هزاجا  نانآ  ات  دسیونب  طبريذ  نالوؤسم  هب  هک  دوشیم  هتـساوخ  ریزو  زا  دیدج ، هیلقن  طیاسو  هب  زاین  تروص  رد 

. ددرگ يرادیرخ  زاین 
ریاس جاجح  هک  نآ  لـیلد  هب  تسا و  هدـشن  لـح  نیفرط  نیب  زونه  نیفّوطم  هسـسؤم  رد  نآ  يرادـهگن  یجاـح و  همانرذـگ  نتفرگ  هلأـسم 

و  ) دننامیم ناتـسبرع  رد  زوجم  نودب  دـندرگیمنرب و  دوخ  ياهروشک  هب  ًامامت  فلتخم ، لیالد  هب  جـح ، کسانم  يادا  زا  دـعب  اهروشک 
(. تسا دایز  اهنآ  يارب  ندنام  هزیگنا 

دوخ روشک  هب  ریگتـسد و  ار  نیفلختم  دنناوتب  یتحار  هب  ات  دـنامن  یجاح  هارمه  همانرذـگ  هک  هدومن  عضو  ینیناوق  رابجا  هب  روشک  ترازو 
دوش ادج  یجاح  زا  همانرذگ  هدرک  یعس  دنچ ، ینیناوق  عضو  اب  دننادرگرب و 
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. ددرگ درتسم  وا  هب  شنطو ، هب  تشگزاب  ندش و  راوس  ماگنه  هاگدورف  رد  طقف  و 

هب یتالکـشم  جح ، نامزاس  نالوؤسم  اهرادهلمح و  يارب  نکیل  دشابیم ، تیمها  زیاح  ناتـسبرع ، روشک  ترازو  رظن  زا  هلأسم  نیا  هچرگ 
هنیدم هب  تکرح  سوبوتا و  نتفرگ  يارب  اریز  دشاب . ناریدم  دوخ  هارمه  اههمانرذـگ  دـنهدیم  حـیجرت  دـص  رد  دـص  هک  دروآیم  دوجو 

رد دـح  زا  شیب  ماـحدزا  زا  يریگولج  همانرذـگ و  ندـشن  دوقفم  تقو و  ییوجهفرـص  ظاـحل  زا  بتارم  هب  دـعب ، هنیدـم  دارفا  يارب  هرونم 
. دشاب رادهلمح  رایتخا  رد  همانرذگ  دنکیم  باجیا  تحلصم  نیفوطم ، هسسؤم 

دنریگب لیوحت  ار  اههمانرذگ  همرکم ، هکم  ای  هرونم و  هنیدم  هب  اهناوراک  دورو  ضحم  هب  هک  هداد  روتـسد  جح  ترازو  هب  روشک  ترازو 
. دنهدب دیسر  نانآ  هب  و 

بترم هک  تسا  ياهلأسم  اههمانرذگ ، ِعقوم  هب  نداد  سپ  هلأسم  اهنآ و  ندش  دوقفم  نیفّوطم و  هسسؤم  رد  اههمانرذگ  ندش  عمج  لکـشم 
هدشن لح  هیضق  نیا  زونه  دراد ، میقتـسم  هلخادم  هلأسم  نیا  رد  روشک  ترازو  یتینما ، تاهج  هب  نوچ  یلو  دوشیم  تبحـص  جح  ریزو  اب 

. دباییم صاصتخا  رما  نیا  هب  هسلج  تقو  رتشیب  تسا و 
. تسا مارحلارعشم  تافرع و  انم و  تالکشم  لقن و  لمح و  دریگیم ، رارق  وگتفگ  ثحب و  دروم  رایسب  ریزو ، هسلج  رد  هک  يرگید  هلأسم 

: تسا هنوگ  ود  دوشیم  حرطم  ریزو  اب  هک  یلئاسم  هدمع 
، نکسم زا  معا  ناتسبرع ؛ رد  ناریا  جاجح  یصوصخ  لئاسم  فلا -
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. هریغ دادما و  لقن ، لمح و  هیذغت ،

( یناریا ریغ  یناریا و  زا  معا   ) جاجح یلک  لئاسم  ب -
اب هزرابم  نیفیرـش ، نیمرح  تینما  تحارتسا ، تهج  ةاشم »  » قیرط ندرکن  لاغـشا  یتشادـهب ، لئاسم  تیاـعر  طـیحم و  ِتشادـهب  لـیبق : زا 

مارحلارعـشم كرد  یگدـننار ، تاررقم  تیاعر  مظن و  داجیا  فلتخم ، ياههنیمز  رد  ناریاز  هب  نداد  یهاگآ  یللملانیب ، ياهفرح  نیقراس 
رایـشه نیفوطم ، هسـسؤم  فیاظو  نوماریپ  ثحب  ینمیا ، یتمالـس و  لامک  رد  اهرداچ  هب  ندیـسر  انم و  رد  ندـشن  مگ  بساـنم ، تقو  رد 

متـش و برـض و  هب  دننکیم و  لمع  صاخ  بصعت  اب  اریز   ) نیفیرـش نیمرح  رد  يدوعـس  داشرا  نارومأم  ياهیریگرد  زا  نالوؤسم  ندرک 
(. دوشیم یهتنم  هانگیب  مدرم  ندرک  سبح 

دنکیم نشور  ار  ییامیپاوه  تارباخم و  يرادهب ، ترازو  نالوؤسم  ندروآ  هارمه  ّتلع  تسا و  تیمها  زیاح  نآ  نایب  هک  يرگید  هلأسم 
روطب ار  نیبامیف  لئاسم  هدرک و  دقعنم  یتاسلج  یناتسبرع  ياتمه  اب  دوخ  ياههتشر  رد  نالوؤسم  زا  کیره  هسلج ، نایاپ  رد  هک  تسا  نیا 
دیاین شیپ  یلکـشم  جح  نامز  رد  ات  دننکیم  اضما  ار  نآ  دنروآیمرد و  بوتکم  تروص  هب  دـنهدیم و  رارق  ثحب  دروم  نشور ، قیقد و 

. دشاب هتشادن  دوجو  یماهبا  ياج  و 
. دوشیم لیکشت  يددعتم  تاسلج  نیفوطم  هسسؤم  ءالکولا و  بتکم  اب  هسدقم ، رعاشم  اهرهش و  نیب  لقن  لمح و  دروم  رد  یتح 

هرونم هنیدم  همرکم و  هکم  نکسم  ياضعا  رفس  - 2

نابعـش بجر و  ياههام  رد  نکـسم  ياضعا  رفـس  موزل  هب  رتشیب  ات  مینکیم  جـح  نامز  ناکـسا  هلأسم  هب  ارذـگ  هاتوک و  ياهراشا  تسخن 
. میدرگ فقاو 

نیا هب  جح  کسانم  يادا  تهج  ناریاز  ناتـسبرع ، دوخ  زا  یتح  یمالـسا و  فلتخم  ياهروشک  زا  جح  نامز  رد  هک  هلأسم  نیا  هب  هجوت  اب 
رگید دباییم و  شیازفا  روآماسرس  هراجا ، ياهتمیق  دوشیم و  هراجا  تعرس  هب  مرح  هب  کیدزن  ياهلحم  دنوشیم و  ریزارس  نیمزرس 

جـح و نامزاس  دـنامیمن ، یقاب  دـنوشیم  دراو  سدـقم  دـلب  نیا  هب  یمالـسا  ياهروشک  زا  هک  يریاز  نویلیم  کـی  تنوکـس  يارب  یلحم 
رد دیاب  دشابیم ، صخاش  هنومن و  جح  هدننکرازگرب  یمالـسا  ياهروشک  نیب  جح ، لئاسم  هیلک  رد  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ترایز 

. دیامن هراجا  ار  زاین  دروم  نکسم  بسانم ، تقو  رد  دشاب و  هنومن  مه  نکسم  هیهت  هلأسم 
: دوش ياهراشا  اهروشک  ریاس  نکسم  تیفیک  هب  نکسم ، ثحب  هب  دورو  زا  لبق  تسا  بسانم  رایسب 

رفـس تامدقم  طقف  تلود  دنریگیمن و  هدـهع  هب  ار  نکـسم  هیهت  زگره  يزرا ، تالکـشم  لیلد  هب  هیروس ، دـننام  اهروشک ؛ زا  یخرب  - 1
ياههتـسد هک  بیترت  نیا  هب  دـشابیم ، ریاز  دوخ  هدـهع  رب  نآ  هراجا  بساـنم و  نکـسم  ندرک  ادـیپ  دـنکیم و  مهارف  ار  ناـبلطواد  جـح 

نکـسم هراجا  هیهت  هب  دوخ  یلام  تاناکما  قوذ و  اب  بسانتم  همرکم  هکم  هرونم و  هنیدم  ياهرهـش  رد  ناتـسبرع  هب  دورو  زا  سپ  فلتخم 
. دنیامنیم مادقا 
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نیا دـننکیم و  میـسقت  دـناهدش ، مالعا  زاجم  ییاسانـش و  لـبق  زا  هک  ناوراـک ، ناریدـم  نیب  ار  ناریاز  تیوک ، نوچ  اـهروشک  یخرب  - 2

. دننکیم هراجا  ار  رظن  دروم  لحم  دوخ  نایجاح  ندروآ  زا  لبق  دناهدرک ، تفایرد  ریاز  زا  هک  یلوپ  اب  بسانتم  هک  دنتسه  اهرادهلمح 
ییوشفرظ لحم  رابنا ، هناخزپشآ ، نتـشاد  هب  يراـجیتسا  ياـهلحم  تسا و  ریاز  هدـهع  رب  هیذـغت  اـًلوا  هک : نآ  لـیلد  هب  اـهروشک  رثکا  - 3

رد ار  دوخ  هناگجنپ  ياهزامن  دـندیقم  دنتـسه و  ننـست  لها  نوچ  اهروشک  نیا  ناریاز  ًایناث  درادـن و  يزاـین  يروخاذـغ  تاـناکما  زهجم ،
يردق ریزگان  مه  رگا  دشاب و  مرح  هب  کیدزن  يراجیتسا ، ياهلحم  دننکیم  یعس  ناشنالوؤسم  دنروآ ، اجب  یبنلادجسم  مارحلادجسم و 

. دننکیم هیهت  اهنآ  باهذ  بایا و  يارب  سوبوتا )  ) هیلقن هلیسو  ًامتح  دوش ، هراجا  مرح  زا  رود 
مرح رد  تعامج  اب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  دنناوتب  ات  دنهدیم  تیمها  نآ  ندوب  کیدزن  هب  اهنت  دنتسین و  دیقم  نکـسم  تیفیک  هب  هورگ  نیا 

زا يریگهرهب  هقبط و  ود  باوخ  ياهتخت  زا  هدافتـسا  صاخ و  طیارـش  هب  دیقت  مدـع  ریاز و  هب  هیذـغت  يراذـگاو  هب  هجوت  اب  دـنروآ . اجب 
. دننکیم هراجا  ار  نآ  هتفای و  تسد  دوخ  بسانم  ياهلحم  هب  یتحار  هب  قاتا ، ره  ياضف  رثکادح 

زا هدافتـسا  مدع  نآ و  یبنج  تاعبت  تامدقم و  اذغ و  خبط  تاناکما  هیلک  هب  نامتخاس  ندوب  زّهجم  ریاز و  هیذـغت  دـهعت  لیلد  هب  ناریا  اما 
زا رود  هب  تسا  ریزگان  ور  نیا  زا  دبای ، تسد  دوخ  رظن  دروم  ياهنامتخاس  هب  مرح  کیدزن  ياهلحم  رد  دناوتیمن  هقبط ، ود  ياهتخت 
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71 ص :
همه ندوب  عمج  نآ و  ندوب  یتشادهب  زین  ترامع و  ندوب  ملاس  ون و  تیاعر  اب   ) یبسانم ياهلحم  رد  دعب ، هب  صاخ  عاعـش  کی  زا  مرح ،

. دیامن مادقا  زاین ، دروم  ِنکسم  هراجا  هب  رظن ) دروم  طیارش 
ياهنامتخاس دـننک و  ادـج  بوخ  زا  ار  دـب  یـسرزاب و  ار  يداهنـشیپ  ياههناخ  ات  دـبلطیم  یفاک  نامز  تصرف و  راک  نیا  ساـسا ، نیا  رب 

. دنیامن هراجا  دنبایب و  ار  طیارش  دجاو 
مود همین  رد  دشابیم و  هنالاس  لیطعت  لاوش  ات 10  ناضمر  زا 25  ددرگیم و  لیطعت  اًلمع  اهراک  تسا و  تدابع  هام  ناضمر  كرابم  هاـم 

رد یفرط  زا  دریذپیمن و  ماجنا  بولطم  وحن  هب  همانرب  نامز ، ّتیدودحم  راک و  یگدرتسگ  اب  نوچ  تسا ، لکشم  نکـسم  هیهت  مه  لاوش 
. تسین هراجا  نامز  دریذپ و  ماجنا  اهناوراک  نیب  اههناخ  عیزوت  همانرب  دیاب  مه  هدعقیذ  هام 

. ددرگ عیزوت  هعرق  قیرط  زا  اهناوراک  نیب  دوش و  هراجا  زاین  دروم  نکسم  یمامت  نابعش  بجر و  ياههام  رد  دیاب  نیا ، ربانب 
جح ترازو  هب  هرونم  هنیدم  همرکم و  هکم  نکـسم  تأیه  یماسا  یناریا ، تأیه  تفر  دمآ و  زا  سپ  یناثلايدامج ، مود  همین  رد  هلاس  همه 

فیاظو هب  دـنیاشگب و  ار  دوخ  راک  رتافد  بجر  لئاوا  رد  دـنناوتب  اضعا  هب  ازیو  نداد  اب  ات  ددرگیم  میلـست  ناریا  رد  ناتـسبرع  ترافـس  و 
. دنیامن لمع  دوخ 

رد دیاب  جاجح  مامت  نیعم  نامز  رد  نوچ  دشابیم  هرونم  هنیدم  نکـسم  ياضعا  ربارب  ود  همرکم  هکم  نکـسم  ياضعا  دادعت  تسا  یهیدب 
هنیدم  ياهنامتخاس  زا  هک  یلاح  رد  دنناسر ، مه  هب  روضح  همرکم  هکم 
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72 ص :
. دوشیم هدافتسا  تبون  نیدنچ  هرونم 

. تسا یگدنیامن  رتفد  هدهع  رب  نکسم ، هراجا  تأیه  رفس  هب  طوبرم  لئاسم  هیلک  بیقعت 

ییاذغ داوم  هیهت  ِتأیه  رفس  - 3

هکم زا  معا  تسا ؛ ریاز  هیذـغت  هتخاس ، زاتمم  یمالـسا  ياهروشک  یمامت  زا  ار  نآ  هک  ناریا  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  ياـهیگژیو  زا  یکی 
. تافرع انم و  هرونم و  هنیدم  همرکم ،

دناهدرکن ریاز  كاروخ  لئاسم  ریگرد  راتفرگ و  ار  دوخ  هجو  چیه  هب  دناهدرپس و  ریاز  دوخ  هب  ار  ریاز  كاروخ  هلأسم  یمالسا  ياهروشک 
. تسا زیچان  رایسب  ناریا  اب  هسیاقم  رد  اهنآ  یتامدخ  لماوع  دادعت  تهج  نیا  زا  و 

، زپشآ هب  دـنرادن ، هیذـغت  نوچ  دـنکیم و  نییعت  سیئر  کـی  زاورپ  ره  يارب  جـح 1414 ) رد   ) ریاز رازه  نتـشاد 160  اب  يزنودنا  روشک 
يرادـهگن تهج  رابنا  لاس  لوط  رد  و  راب ، لیوحت  تهج  تناو  رابنا ، زّهجم ، هناـخزپشآ  نواـعم ، ونابدـک ، همدـخ ، یچرادـبآ ، يوشفرظ ،

. دننکیمن ادیپ  زاین  تأیه  سراح و  اهنآ ، ندرک  همیب  لئاسو ،
مه یناسر  زابرـس  ناسرزاب و  عبطلاب  دنتـسرفیمن و  ناتـسبرع  هب  هصقانم  قیرط  زا  ییاذـغ  داوم  دـیرخ  تهج  زین  یتأـیه  اـهنیا ، زا  هتـشذگ 
. تشاد دنهاوخن  یشقن  نانآ  يارب  مه  تشادهب  نالوؤسم  هجیتن  رد  دنرادن و  هدش  خبط  ياهاذغ  ییاذغ و  داوم  ناریدم و  لرتنک  تهج 
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73 ص :
، نابعـش ياههام  رد  رادباسح  کی  مجرتم و  کی  هارمه  هب  ییاذـغ ، داوم  دـیرخ  لوؤسم  هک  دوب  نیا  رب  مسر  شیپ ، ياهلاس  لاح ، ره  رد 
هدومن و هعجارم  لوا ، تسد  ییاذـغ  داوم  ناگدنـشورف  فـلتخم و  ياـههناختراجت  هب  دـندمآیم و  ناتـسبرع  هب  لاوـش  ًاـنایحا  ناـضمر و 
هب ار  هدش  يرادیرخ  سانجا  ات  دنتساوخیم  راجت  زا  قیقد ، ًاتبسن  هدش  يدنبنامز  لودج  قبط  دندرکیم و  يرادیرخ  ار  زاین  دروم  سانجا 

ياهرابنا هنیدم  هکم و  ياهرهـش  رد  کشخ  داوم  عیزوت  تهج  اذل  دـننک ، لقتنم  هرونم  هنیدـم  همرکم و  هکم  ياهرهـش  رد  اهنآ  ياهرابنا 
. دندشیم رقتسم  رهش  ود  نیا  زا  کی  ره  رد  ییاذغ  داوم  عیزوت  تأیه  دندرکیم و  هراجا  گرزب 

، دوش يرادهگن  هناخدرـس  رد  دیاب  هک  یـسانجا  یتشوگ و  داوم  يارب  نینچمه  دندوب و  رفن  هاجنپ  دصکی و  دودح  تأیه ، ود  نیا  عومجم 
. لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  دندرامگیم . نآ  رب  ار  يدارفا  دندرکیم و  هراجا  زّهجم  ياهناخدرس 

یماظن دـنک و  نوگرگد  یلکب  ار  ماظن  نآ  دـش  نآ  رب  جـح  نامزاس  فلتخم ، ياهحرط  يارجا  اـب  دـش و  خوسنم  شور  نیا  ماجنارـس  اـما 
. ددرگ رتشیب  رتنازرا ، رتهب و  سنج  هیهت  رد  نانیمطا  بیرض  ات  دیامن  نیزگیاج  دیدج ،

نامه قبط  دـیدج ، حرط  يارجا  يارب  یفاک  تصرف  نتـشادن  رطاخ  هب  لاس 70   ) دش زاغآ  یـشیامزآ  تروص  هب  لاس 71  زا  دیدج  شور 
( دش لمع  هطبار ، عطق  زا  شیپ  ياهلاس  کبس 

عطق  ناتسبرع  ناریا و  یسایس  هطبار  هک  68 و 69  ياهلاس 67 ، رد 
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رد دیدج  یحرط  دنناوتب  ات  دوشیم  رارقرب  هطبار  تقو  هچ  دنتسنادیمن  نالوؤسم  زا  کیچیه  دوبن و  دیدج  حرط  هشیدنا و  لاجم  دیدرگ ،

. دنراذگب ارجا  هلحرم  هب  دننک و  داهنشیپ  جح  لئاسم  دروم 
تدم رد  هک  ار  ياهمانرب  دنتسناوتیم  نالوؤسم  طقف  دش ، رارقرب  ًاددجم  ناتسبرع  ناریا و  نیب  یـسایس  هطبار  هک  لاس 1370  نیدرورف  رد 

ار اههار  دـنهد و  مظن  هتخاس ، هجاوم  جـنرغب  یلئاسم  هوبنا  اب  ار  نانآ  هدـنام و  ياجب  نآ  زا  یناوارف  تالکـشم  هدـش و  ور  ریز و  لاـس  هس 
نیـشیپ ياهلاس  قباطم  ار  جح  دنناوتب  لقادح  هک  دـندوب  نآ  رب  طقف  دوبن و  یلاجم  اقلطم  ون ، یحرط  يارجا  يارب  ور  نیا  زا  دـننک . راومه 

. دنیامن مارحلا  هَّللاتیب  هناور  ار  ریاز  رازه  دننک و 120  رازگرب 
هدرک هراجا  لاس  دـنچ  يارب  هک  ییاههناخ  مه  درکیم و  هراجا  ار  دوخ  جاجح  لزنم  دـیاب  مه  تشاد ، هک  یکدـنا  تقو  اب  نکـسم  داـتس 

هن هک  ییاهرابنا  رد  لاس  هس  تشذـگ  اب  اهناوراک  لـئاسو  نینچمه  دادیم و  هلـصیف  يوحن  هب  دوب ، هدـشن  تخادرپ  اـهنآ  هراـجا  دـندوب و 
، هلصوح تصرف و  اب  دیاب  تشاد و  رارق  یعضو  هچ  رد  هک  تسا  مولعم  دنتشاد  ار  اهنآ  هب  یـشکرس  تردق  هن  هدش و  تخادرپ  اهنآ  هراجا 

. دندمآیم رانک  يوحن  هب  رابنا  نابحاص  اب  دشیم و  نیمأت  اهيرسک  اهیتساک و  اهدوبمک و 
ار ضارتعا  داهنـشیپ و  هنوگ  ره  ولج  میهاوخیم  هاتوک  همدـقم  نیا  اب  یلو  میتسین  هطبار  عطق  زا  دـعب  تالکـشم  نایب  ماـقم  رد  نونکا  هتبلا 

نیا ربانب  دوبن . هطبار ، عطق  زا  لبق  ياهلاس  قباطم  جح ، لئاسم  ندرک  لابند  زج  ياهراچ  هطبار ، عطق  زا  دعب  مییوگب : تحارـص  اب  میریگب و 
ریاز هیذغت  هلأسم 
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هرونم هنیدم  همرکم و  هکم  ياهرهش  رد  هیذغت » داتـس   » ناونع هب  یتامدخ  لماوع  ندروآ  هناخدرـس و  رابنا و  نتفرگ  ییاذغ و  داوم  هیهت  و 

. درک رییغت  يّدح  ات  عضو  لاس 1371  زا  اما  دش . لمع  شیپ  ياهلاس  قبط 
اهرابنا و رد  شدوخ  یتامدـخ  لماوع  اب  دـنک و  هیهت  ار  ییاذـغ  داوم  هک  دـش  اـضما  يدادرارق  یـصوصخ  تکرـش  کـی  اـب  لاـس 71  رد 

ماظن رییغت  رب  يدمآرد  شیپ   » ناونع هب  حرط  نیا  دراذگب . اهناوراک  ناریدم  رایتخا  رد  دنکیم  هراجا  نامزاس  تراظن  اب  هک  ییاههناخدرس 
يارب ار  هنیمز  تالاکشا ، نآ  هب  هجوت  اب  جح  نامزاس  نالوؤسم  دش  ببـس  هک  تشاد  رب  رد  یتالاکـشا  یلو  دوب  يرورـض  مزال و  نیـشیپ »

. دنیامن لماک  ار  حرط  ظاحل  ره  زا  دننک و  هدامآ  لماک  روطب  لاس 1372 
هام رد  ییاذغ  داوم  دیرخ  تهج  هافر  روما  ّلک  ریدم  یتسرپرـس  هب  یهورگ  ضوع  رد  دشن و  اضما  یـسک  اب  يدادرارق  چـیه  لاس 72  رد 

. دندمآ هّدج  هب  نابعش 
دومن و هصقاـنم  رد  تکرـش  هب  توعد  ار  اـهنآ  درک و  ییاسانـش  ار  لوا  تسد  راـجت  هیّلک  یگدـنیامن  رتـفد  ناـیاقآ ، تمیزع  زا  لـبق  هتبلا 

. داتسرف سکاف  قیرط  زا  اهنآ  يارب  کی ، ره  رادقم  تایصوصخ و  اب  ار  زاین  دروم  ییاذغ  داوم  لودج 

. دش هدنرب  ینیزور » ابا   » تکرش ار  ییاذغ  داوم  هدمع  تمسق  لاس  نیا  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
هک تفریذپ  دیاب  درک و  عیزوت  ار  یتشوگ  کشخ و  داوم  هنیدم  هکم و  ياهرهـش  رد  شیوخ  یتامدـخ  لماوع  کمک  اب  روکذـم  تکرش 

حرط  نیا 
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76 ص :
. دیدرگ ارجا  تیقفوم  اب  ًاتبسن  دوب  ییاذغ  داوم  عیزوت  ماظن  رییغت  رد  یشیامزآ  لاس  هک  لاس 71  هب  تبسن 

رد ادتبا  لاس  نیا  رد  دمآ . هدج  هب  نابعـش  هام  رد  تأیه  ًاصوصخم 72 ، ياهلاس 71 و  رد  هدـمآ  تسد  هب  براجت  رثا  رب  لاس 73  يارب  اما 
هب عیزوت  زکارم  دش و  لمع  لبق  لاس  زا  رتبسانم  رتهب و  اهتمیق  هجیتن  رد  دیدرگ ، جرد  نامزاس  یهگآ  راهچ ، هحفـص  هنیدـملا »  » همانزور

. دوبن یناسنا  يورین  نتفرگ  هناخدرس و  رابنا و  هیهت  ماقم  رد  نامزاس  رگید  دیدرگ و  راذگاو  ناگدنشورف  دوخ  هدهع 
هیهت حرط  نیرتقفوم  نونک  ات  دش ، هتـشاذگ  ارجا  هب  لاس 73  زا  هک  یحرط  هتـشذگ ، براجت  زا  هدافتـسا  اـب  هک  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب 

رد دنک و  راذگاو  ياهسـسؤم  ای  درف  هب  تسبرد  ار  دوخ  تارایتخا  تاناکما و  دـیابن  نامزاس  هک  داد  ناشن  هبرجت  اریز  تسا ؛ ییاذـغ  داوم 
يارب یهار  هدرک و  لمحت  اراهیخلتو  اهیتساک  دوش  روبجم  دـشاب و  هتـشادن  رارف  هار  اهیتساک ، تالکـشم و  اب  ندـش  وربور  لمع و  ماـقم 

. دشاب هتشادن  ناریاز  تیاضر  نیمأت 
هب ار  راک  ریاز ، لماک  تیاضر  اب  دـنکیم و  جرخ  دـنکیم . دـیرخ  نسحا  وحن  هب  تاناکما ، هیلک  نتـشاد  راـیتخا  رد  اـب  تروص  نیا  رد  و 

. ددرگ رازگرب  رتیلاع  رتهب و  هدنیآ  ياهلاس  رد  تسا  دیما  دوب و  رادروخرب  ایازم  دعب  هب  لاس 73  هَّللادمحب  دروآیمرد و  شدرگ 

وراد یکشزپ و  لیاسو  صیخرت  - 4

دادعت بسح  رب  هلاس  همه  ناریا  یمالسا  يروهمج  یکشزپ  تأیه 
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77 ص :
تسا و نارگ  هداعلاقوف  ناریا  هب  تبسن  ناتسبرع  رد  وراد  تمیق  اریز  دروآیم ؛ ناتسبرع  هب  ناریا  زا  وراد  دیآیم ، ناتسبرع  هب  هک  يریاز 
هب يدوعـس ، تاماقم  زا  یلبق  تقفاوم  بسک  اب  ار  دوخ  ياهناتـسرامیب  اههاگنامرد و  رد  زاین  دروم  يوراد  هک  دـنکیم  باـجیا  تحلـصم 

. دهد لاقتنا  هرونم  هنیدم  همرکم و  هکم  ياهرابنا  هب  اجنآ  زا  هدج و 
ناریا جـح  هبتریلاـع  تأـیه  زا  يرادــهب  ترازو  تاـماقم  دوـشیم و  حرطم  وراد  لاـقتنا  هلأـسم  یناـثلا  يداـمج  هاـم  رد  اتــسار  نـیا  رد 
هعلاطم زا  سپ  ات  دنیامن  میلست  ناتسبرع  يرادهب  ترازو  نالوؤسم  هب  ًامسر  ار  مزال  فاصوا  اب  زاین ، دروم  يوراد  تروص  هک  دنهاوخیم 

. تسا عنامالب  ناتسبرع  هب  ناریا  فرط  زا  وراد  مالقا  نیا  دورو  هک  دننک  مالعا  كرمگ  هب  یسررب ، و 
هب مزال  ياهوراد  يراب ) يامیپاوه   ) صاـخ زاورپ  ود  اـی  کـی  اـب  لاوش  هاـم  رد  تسا و  هدـش  لـمع  هلاـس  همه  دـش ، هتفگ  نونکاـت  هچنآ 
اب هورگ  دنکیم . مازعا  هدج  هب  هیروس  قیرط  زا  ار  زاین  دروم  ینف  نادنمراک  لاوش ، هام  رد  زین  یکشزپ  تأیه  ددرگیم و  لقتنم  ناتـسبرع 

همرکم هکم  ياهرابنا  هب  اهنآ  لاقتنا  اهوراد و  صیخرت  هب  يرگلوسنکرس ، یگدنیامن و  رتفد  تاناکما  زا  هدافتسا  هدج و  داتس  رد  رارقتـسا 
ناریا زا  هک  نآ  ياج  هب  دنراد و  یکشزپ  لئاسو  زا  یضعب  هیهت  هب  زاین  وراد ، رب  هوالع  اهلاس  زا  یضعب  هتبلا  دننکیم . مادقا  هرونم  هنیدم  و 
هلاوح رظن  دروم  تکرـش  هب  یگدنیامن  رتفد  قیرط  زا  نآ  زرا  دننکیم و  يرادیرخ  جراخ ، رد  هدنـشورف  گرزب  ياهتکرـش  زا  دـننک  دراو 

. دوشیم
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78 ص :
دیـسر زا  سپ  دننکیم و  لمح  جح  نامزاس  یکـشزپ  تأیه  هّدج ، سردآ  هب  ار  هدش  يرادیرخ  سانجا  روتـسد ، تفایرد  زا  سپ  مه  اهنآ 

. دنیامنیم مادقا  نآ  صیخرت  هب  تبسن  یگدنیامن  رتفد  ياضعا  کمک  اب  یکشزپ  تأیه  نادنمراک  هلاوح ،
شورف و تراـجت و  تهج  ساـنجا  نیا  نوچ  یلو  ددرگ  تخادرپ  ساـنجا  هنوگنیا  یکرمگ  قوـقح  دـیاب  لوـمعم  قـبط  هک  تسا  ینتفگ 

یکـشزپ تأیه  هدنیامن  هب  ار  یـصاخ  قاروا  كرمگ  دوشیم  عیزوت  ناگیار  تروص  هب  مومع  هدافتـسا  يارب  اهنت  تسین و  دـمآرد  بسک 
سپـس دـیامنیم و  لیمکت  ار  نآ  يرگلوسنکرـس ، رهم  اضما و  يرگلوسنکرـس و  کمک  اب  دـهدیم و  تاـیلام  تخادرپ  ءاـفعا »  » رب ینبم 

. دنرادیم لاسرا  هجراخ  ترازو  هب  اهنآ  دهدیم و  ضایر  رد  ترافس  هب  ار  نآ  يرگلوسنکرس 
تایلام و تخادرپ  زا  یکـشزپ  تأـیه  دـسیونیم : هدـج  رد  كرمگ  نـالوؤسم  هب  باـطخ  قاروا ، ياـضما  رهم و  زا  سپ  هجراـخ  ترازو 

. دشابیم فاعم  ضراوع 
، ددرگن رداص  هدـج  كرمگ  لوؤسم  هب  باطخ  ضایر  رد  ناتـسبرع  هجراخ  ترازو  روتـسد  دوشن و  اـضما  رهم و  هیهت و  ءاـفعا »  » اـت اذـل 

. دنامیم یقاب  كرمگ  رد  دوشیمن و  دازآ  سانجا 
یط دـشابیم و  یبط  ياهالاک  صیخرت  يارب  یـساسا  طرـش  ءافعا »  » هیهت هک  دنـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  ناـمز  لوط  رد  دـیاب  روما  نـالوؤسم 

. تسا یمازلا  دش ، نایب  هک  یحرش  هب  نآ ، ینوناق  لحارم 

هاگدورف رد  هدج  داتس  رتفد  لحم  هراجا  - 5

يرتفد هداد ، لیکـشت  دـحوملا » ءالکولا  بتکم   » رتافد ار  نآ  نیرتهدـمع  هک  يدوعـس ، ناتـسبرع  یتامدـخ  رتافد  رانک  رد  اهروشک  رتشیب 
ره تسا . يدوعس  لایر  تسیود  رازهکی و  عبرم  رتم  ره  يانبم  رب  اهلحم  نیا  هراجا  دننکیم . هراجا  دوخ  جاجح  روما  هب  یگدیسر  تهج 

. دوشیم هداد  هراجا  هدیازم  قیرط  زا  نییعت و  يداتس  رتافد  یکناب و  رتافد  يراجت ، نیکاکد  اهمعطم ، نابعش ، هام  رد  رابکی ، لاس  هس 
روما هب  یگدیسر  یناریا و  ناریاز  هافر  تهج  تسا ، هدش  رادهدهع  هک  یعیسو  تامدخ  هب  رظن  یمالسا ، يروهمج  ترایز  جح و  نامزاس 

. دنکیم هراجا  ای 3 و 4  یجورخ 1 و 2 و  ياهبرد  لباقم  ار  یبسانم  لحم  تشگرب ، ای  دورو و  ماگنه  هب  اهنآ 
تالکشم ّلح  تهج  هجراخ ، روما  ترازو  زا  یمازعا  ياضعا  نینچمه  یکشزپ و  رداک  تشادهب ، نالوؤسم  داتس ، ياضعا  لحم ، نیا  رد 

لحم نتشاد  رایتخا  رد  هک  تفگ  دیاب  دنباییم و  رارقتـسا  دوشیم ، دوقفم  اهنآ  همانرذگ  هک  یناریاز  يارب  روبع  گرب  رودص  ای  ناریاز و 
. دراد ترورض  نامزاس  يارب  دشاب  هک  یتمیق  ره  هب  بسانم ،

. تسا هدشن  هدهاشم  نآ  رد  يرسک  صقن و  هدوب و  قفوم  نونکات  دشاب و  زهجم  يرادا  لئاسو  سکاف و  نفلت ، ظاحل  زا  دیاب  لحم  نیا  و 
، یلدنـص زیم ، لیبق  زا  يرتفد ؛ لئاسو  هیلک  دـسریم . رتفد  زیهجت  هب  تبون  اهدـیلک ، تفایرد  هراجا و  تخادرپ  هماـنهراجا و  میظنت  زا  سپ 

لقتنم  رتفد  نیا  هب  هّدج  داتس  زا  هریغ  ییاریذپ و  لئاسو  ریصح ، وگدنلب ، مچرپ ،

هاگدورف رد  هدج  داتس  رتفد  لحم  هراجا  - 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:79

هاگدورف رد  هدج  داتس  رتفد  لحم  هراجا  - 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


80 ص :
بـصن دنروآیم و  هاگدورف  دوخ  فرط  زا  ار  نفلت  ياههاگتـسد  هتبلا  دشاب ، هدافتـسا  لباق  یمازعا  نادـنمراک  هدافتـسا  يارب  ات  ددرگیم 

. دننکیم
لقتنم رهـش  رتفد  هب  دیاب  رتفد  رد  دوجوم  لئاسو  مامت  یناریا ، ناریاز  هتـسد  نیرخآ  هیلخت  ماگنه  هب  جـح ، تایلمع  نایاپ  رد  تسا  یهیدـب 

. ددرگ
هدهع هب  یفرصم  قرب  دوشیم . هداد  لیوحت  هاگدورف  رد  دوخ  صوصخم  دحاو  هب  هدش ، هتفرگ  لیوحت  نفلت  ياههاگتسد  اب  رتفد ، دیلک  و 

دوشیم هداتسرف  هدج  رتفد  هب  يرگلوسنکرس  قیرط  زا  نآ  روتکاف  دعب  ياههام  رد  هک  تسا  رجأتسم  هدهع  رب  نفلت  ياهب  یلو  تسا  رجوم 
. دزادرپیم هاگدورف  يرادباسح  هب  قّدصم  کچ  قیرط  زا  یگدنیامن  رتفد  و 

درز ياهکالپ  دادرتسا  - 6

ماـجنا جـح  ترازو  تقفاوم  اـب  زاـین  دروـم  هیلقن  لـئاسو  دـیرخ  دوـب ) عـطق  هطبار  لاـس  هس  نیا  رد  هک   ) و 69  68 ياـهلاس 67 ، زا  شیپ 
. تفرگیم

زا اّما  دوب . هدافتسا  لباق  هریغ  هرمع و  جح و  زا  معا  لاس  لوط  رد  دادیم و  دیفـس  كالپ  هدش ، يرادیرخ  هیلقن  لئاسو  هیلک  هب  رورم  هرادا 
نداد روشک ، ترازو  هجراـخ و  ترازو  روتـسد  قبط  تشادیم : راـهظا  دومن و  يراددوخ  دیفـس  كـالپ  نداد  زا  رورم  هرادا  لاس 1370 

هدافتـسا اهنآ  زا  دنناوتیم  جح  نامز  رد  طقف  و  دنـشاب ، هتـشاد  درز  كالپ  دیاب  اههثعب  هدش ، مالعا  عونمم  جـح  ياههثعب  هب  دیفـس  كالپ 
لاس دنهد و  لیوحت  رورم  هرادا  هب  اههرامتـسا )  ) دانـسا هارمه  دننک و  زاب  ار  درز  ياهکالپ  جح ، مسارم  نایاپ  رد  دنتـسه  فظوم  دـننک و 

. دنریگب لیوحت  ًاددجم  دعب 
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81 ص :
طقف تامیلعت ، قبط  دوبن و  رثؤم  هنافـسأتم  یلو  دومن  تمواقم  درز  كـالپ  ياـج  هب  دیفـس  كـالپ  نتفرگ  يارب  تسخن  یگدـنیامن ، رتفد 

. دراد درتسم  هجحيذ  رخآ  هک  نآ  رب  طورشم  دادیم ، درز  كالپ  رورم  هرادا 
: دومن يرادیرخ  ریز  حرش  هب  هاگتسد  هاجنپ  ًاعمج  ياهلاس 70 و 71  رد  ار  دوخ  زاین  دروم  لئاسو  رتفد 

هاگتسد  يراوس 17 
هاگتسد  تناو 11 

هاگتسد  هرفن 12  سوبینیم 14 
هاگتسد  هرفن 5  سوبینیم 24 

هاگتسد  یکشزپ 5  تهج  فاعسا  سمج 
هاگتسد   50

هک دروآیم  راشف  ضایر  رد  ترافس ، هب  هجراخ  ترازو  قیرط  زا  رورم  هرادا  دومنیم و  هدافتسا  اههاگتـسد  نیا  زا  هرمع  جح و  رد  ناریا 
. دوش هداد  لیوحت  رورم  هرادا  هب  تیکلام  ياهدنس  هارمه  دوش و  زاب  درز  ياهکالپ  دیاب  تامیلعت  قبط 

ترافس حیرص  روتـسد  لیلد  هب  ماجنارـس  درک ، عانتما  درز  ياهکالپ  لیوحت  زا  دومن و  تمواقم  لاس 73  ات  هک  نآ  اب  زین  یگدـنیامن  رتفد 
هرادا هب  اهنآ ، دنس  اب  هارمه  ار  درز  كالپ  ددع  لهچ  هامرهم 1373  رد  دیدرگ  روبجم  سیلپ  تمحازم  نینچمه  اهکالپ و  میلـست  رب  ینبم 

. دنک تفایرد  دیسر  دهد و  لیوحت  رورم 
زاغآ زا  لبق  هام  کی  ًامتح  هک  تشاد  رارصا  رورم  هرادا  لوؤسم  و 
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82 ص :
یمسر همان  نیعم  تقو  رد  رگا  ددرگ و  تساوخرد  اهنآ  دادرتسا  دوش و  هتشون  همان  هجراخ  ترازو  هب  ترافس  قیرط  زا  دیاب  جح ، مسارم 

لاوش لیاوا  زا  هک  دنشاب  هتشاد  رطاخ  هب  ًامتح  ار  هتکن  نیا  مرتحم  نیلوؤسم  نیا  ربانب  تشاد . دیهاوخن  نیـشام  دعب  جح  رد  دوشن  هداتـسرف 
. دنیامن مادقا 

تشاد و میدقت  ضایر  رد  دوخ  ترافس  هب  ياهمان  درز ، ياهکالپ  ندادن  لیوحت  يارب  یگدنیامن  رتفد  هک  دراد  ترورض  هتکن  نیا  رکذت 
زاجم هرمع ، مایا  رد  هدافتـسا  يارب  ار  درز  كالپ  هد  همان ، نآ  خـساپ  رد  هجراخ  روما  ترازو  درک و  نایب  لیـصفت  هب  ار  دوخ  هلدا  نآ  رد 

. ددرگ درتسم  اهکالپ  هیقب  رتعیرس  هچره  هک  دش  نآ  راتساوخ  رارصا  هب  نکیل  دومن  مالعا 
هرادا هب  اهنآ  ياهدنـس  اب  هارمه  ار  رگید  هاگتـسد  لهچ  ياهکالپ  تشادـهگن و  ار  دوخ  زاین  دروم  هلیـسو  هد  یگدـنیامن  رتفد  هجیتن  رد  و 

. داد لیوحت  رورم 

هاگدورف هیذغت  دادرارق  - 7

هیذـغت شـشک  تیفرظ و  دوجوم  ياههناخهوهق  هنیدـم  هدـج - هار  نیب  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  ناریا و  جاـجح  تیعمج  ترثک  هب  هجوت  اـب 
یط ار  ریـسم  نیمه  یمالـسا  ياـهروشک  ناریاز  یماـمت  هک  نیا  هب  ملع  اـب  دـنرادن و  ار  یناریا  ریاز  رازه  شـش  اـت  جـنپ  نیب  هـنازور  نداد 

، یتشادـهب لئاسم  تیاعرو  یتمالـس  ظفح  ظاحل  هب  ًاملـسم  دـنراد ، جایتحا  هباـشون  هیذـغت و  هار و  نیب  تحارتسا  هب  مه  اـهنآ  دـننکیم و 
نینچ  یهار  نیب  ياههناخهوهق  اًلصا  هک  نآ  رب  هوالع  دوش  هدافتسا  هار  نیب  ياههناخهوهق  زا  تسینتحلصم 
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رد ار  دوخ  ناریاز  دننک و  رظن  فرـص  هار  نیب  ییاریذپ  زا  جح  نامزاس  نالوؤسم  هک  دنکیم  باجیا  ترورـض  اذـل  دـنرادن ، ار  یگدامآ 

ياذـغ اب  تصرف  نیا  رد  هک  رتهب  هچ  سپ  دنیـشنب ، راظتنا  هب  اهتعاس  دـیاب  ریزگان  سوبوتا  نتفرگ  يارب  اریز  دـنیامن ؛ ییاریذـپ  هاگدورف 
هدامآ هیلقن  لئاسو  زا  ات  دسریم ، مه  اهنآ  تبون  تحارتسا  یمک  زا  دعب  دـنوش و  ییاریذـپ  هدـش ، هدامآ  یناریا  ناخابط  طسوت  هک  یناریا 

. دنوش تاقیم )  ) هفحج ای  هرونم و  هنیدم  یهار  دننک و  هدافتسا  دوخ 
. تسا هدش  هدامآ  لبق  زا  مزال  لئاسو  رگید  نتسشن و  يارب  ریصح  ياچ ، نملک  درس ، بآ  نملک  لیبق  زا  ییاریذپ  لیاسو  هاگدورف  رد 

دوخ ناریاز  زا  دندروآیم و  هرونم  هنیدـم  زا  ار  دوخ  لئاسو  رتدوز  رفن  ود  ای  کی  یناوراک  ره  زا  ناریاز ، ییاریذـپ  يارب  لبق ، لاس  دـنچ 
ار يرگید  همانرب  دـیاب  تشاد و  دـهاوخ  رب  رد  ار  يداـیز  تالکـشم  راـک  نیا  دـندش ، هجوتم  نـالوؤسم  هک  نیا  اـت  دـندرکیم . ییاریذـپ 

همانرب دش و  هدیچرب  یلک  روطب  حرط  نآ  اذل  دشاب ، هفرـص  هب  نورقم  زین  هنیزه  ظاحل  زا  دشاب و  هتـشاد  يرتمک  تمحز  ات  دننک  ینیبشیپ 
. دیدرگ نآ  نیزگیاج  دیدج 

داتـس هیذغت  دنوش و  دراو  ناتـسبرع  هب  هدعقیذ  لوا  ای  لاوش  رخاوا  زا  هدج  رهـش  هاگدورف و  هیذغت  داتـس  هورگ  هک  دش  نآ  رب  میمـصت  اذل 
. دننک هدامآ  مهاب  ار  هاگدورف  هدج و 

لحم یلو  دهدیمن  هراجا  اهيدوعس  ریغ  هب  ار  هاگدورف  ِبسک  يراجت و  ياهلحم  ناتسبرع  تلود  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت 
هراجا  هب  جح ، ياهنامزاس  یمالسا و  ياهتلود  هب  رابجا  هب  ار  اههثعب 
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84 ص :
تفر جاجحلاینبم  هب  هک  يدارفا  اب  لاوش ، ناضمر و  ياههام  رد  بسانم ، تقو  رد  جح  نامزاس  لکـشم ، نیا  لح  يارب  دنکیم . راذـگاو 
تلود زا  ار  رظن  دروم  ياهلحم  رطاخ ، نانیمطا  اب  زین  اهنآ  دنکیم ، اضما  يدادرارق  دنیامنیم ، هراجا  ار  یبسانم  لحم  دننکیم و  دـمآ  و 

یلدنـص و زیم و  لیبق  زا  زاین  دروم  لئاسو  اب  ار  لحم  دننکیم و  هراجا  راطملاةرادا  هدـیازم ) تروص  هب   ) يرادا تاماقم  قیرط  زا  يدوعس 
تامدـقم دـننکیم و  هدامآ  هریغ  هیاپ و  مچرپ ، ریـصح ، گرزب ، ياهزاگ  ددـعتم ، گرزب  ياـهگید  دـننکیم . زیهجت  رگید  مزـال  لـئاسو 

: تسا هدش  لمع  تروص  ود  هب  نونکات  هاگدورف ، هیذغت  تمسق  رد  هک  تسا  ینتفگ  ددرگیم . هدامآ  رفن  رازه  شش  ات  جنپ  هنازور  هیذغت 
کمک ییاریذـپ  رما  رد  یناریا  نادـنمراک  دـننکیم و  خـبط  یناریا  ناـخاّبط  طـقف  دـنکیم ، هیهت  ار  هیلوا  داوـم  یماـمت  دادرارق  فرط  - 1

. دهدیم لوپ  دادرارق ، فرط  هب  هنارس  نامزاس  دننکیم و 
دوخ نامزاس  اجنیا  رد  دـنکیم . تفایرد  نامزاس  زا  یبسانم ، دـصرد  نتفرگ  رظنرد  اب  ار  دوخ  یتخادرپ  هراـجالا  لاـم  دادرارق ، فرط  - 2

. دوشیم هاگدورف  هب  اهنآ  ندروآ  هیلوا و  داوم  دیرخ  دهعتم 
ًاملـسم حرط  نیا  ندرک  هدایپ  يارب  نالوؤسم  یلو  دشابیم  نامزاس  دوس  هب  بتارم  هب  یلام  ظاحل  زا  مود  حرط  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت 

يارب یلو  نایاپ 72 ) ات   ) تسا هدش  ارجا  نونکات  قیرط  ود  ره  لاح  ره  رد  دنراد . يرتمک  تحارتسا  دـننکیم و  لمحت  ار  يرتشیب  تمحز 
. تفای رییغت  هاگدورف  ییاذغ  همانرب  ناریاز  دادعت  لیلقت  تلع  هب  لاس 73  جح 
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85 ص :
، ناتـسبرع داهنـشیپ  هب  رفن ) دصراهچ  دودـح  رد   ) نوجح لپ  یکیدزن  رد  نایناریا  راتـشک  هجحلايذ 1407 و  مشـش  نینوخ  هعقاو  زا  دـعب 

تیعمج شیازفا  لـئالد  هب  هک  دـندرک  بیوصت  دـندرک و  عاـمتجا  ناـمع  رد  یبرع  ياـهروشک  صوصخب  یمالـسا و  ياـهروشک  يارزو 
زا 11000 شیب  یمالـسا  روشک  ره  زا  هلاس  همه  تافرع ، انم و  هنکما  تیدودحم  جح و  لامعا  ینامز  تیدودـحم  یمالـسا و  ياهروشک 
و دنوش ) فرـشم  جح  هب  دنناوتیم  رثکادح  رفن  رازهکی  طقف  تیعمج  نویلیم  کی  ره  زا  ینعی   ) دوشن هداد  هار  جح  هب  روشک  نآ  تیعمج 

ناریا داد  هزاجا  ناتسبرع  دش ، رارقرب  ًاددجم  لاس  هس  زا  سپ  دیدرگ و  عطق  نینوخ  هعقاو  نیا  زا  دعب  ناتسبرع  ناریا و  یسایس  هطبار  نوچ 
. دربب جح  هب  ررقم ، هیمهس  رب  هفاضا  71 و 72  ياهلاس 70 ، لوط  رد  دوب ، هدرکن  مازعا  جح  هب  هطبار  عطق  لاس  هس  لوط  رد  هک  ار  يدادعت 

یتامدـخ و لماوع  ناونع  هب  رازه  تفه  دودـح  درکیم و  جـح  یهار  یجاح  رازه   110 رازه ، لاس 55  ره  ياج  هب  قوف  ياـهلاس  رد  اذـل 
هیمهـس دش ، غالبا  ًابتک  جح  دـیدج  ریزو  ِکلم و  صخـش  قیرط  زا  لاس 73  زا  یلو  تشادیم . مازعا  اـهناوراک  هارمه  فلتخم  ياـهداتس 

55 لاس 70 ، رد  نآ  یمـسر  رامآ  هک  ناریا  تیعمج  هب  تبـسن  ناـمع ، رد  یمالـسا  ياـهروشک  هجراـخ  ناریزو  هبوصم  قبطرب  ناریا  ریاز 
. دشابیم ریاز  رازه  طقف 55  هدش ، مالعا  نویلیم 

نامزاس رگید ، فرط  زا  لاس  هد  زا  دـعب  هدرک  ماـن  تبث  ریاز  رفن  رازه  ندوب 480  راظتنا  هب  یفرط و  زا  هیمهـس  دادعت  ندـش  فصن  رطاخب 
جح 
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86 ص :
و دیامن ، مازعا  رتمک  ناریا  زا  ورین  ات  دنک  هدایپ  ار  یحرط  دهاکب و  اهداتـس  یتامدخ  لماوع  زا  فلتخم  ءاحنا  هب  تفرگ  میمـصت  ترایز  و 

. دیدرگ قفوم  اًلمع  هَّللادمحب 

هاگدورف نادنمراک  ددرت  تراک  - 8

تـسد ینوناق  زوجم  کی  هب  هاگدورف ، هطوحم  هب  نادـنمراک  باهذ  بایا و  يارب  دـیاب  نآ ، ندرک  زیهجت  هاـگدورف و  رتفد  هراـجا  زا  سپ 
رـضاح دوخ  راک  لحم  هب  رهـش  زا  دـنناوتب  نادـنمراک  سیلپ ، تمحازم  نودـب  راقو و  نانیمطا و  لامک  اب  رطاخ و  هغدـغد  نودـب  ات  تفای 

. دنیامن تعجارم  نایاپ  رد  دنوش و 
صوصخم تراک  دیاب  دوش ، دراو  جاجحلاینبم  هب  هجحیذ ) هدعقیذ و  ياههام   ) جح نامز  رد  دـهاوخب  سک  ره  ناتـسبرع ، تاررقم  قبط 

ار یتاررقم  نینچ  تیعمج ، مکارت  نامز  نیرتساسح  رد  هاگدورف  تینما  ظفح  تسا  یهیدب  دشاب . هتـشاد  ار  حیرـصت )  ) هاگدورف هب  دورو 
. دنکیم باجیا 

اهنآ يارب  دوـشیم  اـضاقت  هداتـسرف و  هجراـخ  روـما  ترازو  هب  يرگلوسنکرـس  قـیرط  زا  رظن ، دروـم  نادـنمراک  یماـسا  ساـسا ، نـیا  رب 
. ددرگ رداص  هاگدورف ) هب  دورو  صوصخم  تراک  « ) حیرصت »

هاگنآ دوشیم ، رداص  حیرصت  رفن  يارب 15  طقف  دهدیم  خساپ  دنکیمن و  تقفاوم  هدش  داهنشیپ  یماسا  یمامت  اب  هجراخ  ترازو  ًالومعم 
همان  تمسق  نیا  دتسرفیم و  هاگدورف  نما  تمسق  هب  ار  دوخ  رظن  راهظا 
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87 ص :
. دتسرفیم (1) حیراصتلا » رادصا   » تمسق هب  ار  هجراخ  ترازو 

دریگب تراک  هدش ، داهنـشیپ  یماسا  یمامت  يارب  ات  دنکیم  دمآ  تفر و  حیراصت  تمـسق  هب  هلأسم ، بیقعت  يارب  يرگلوسنکرـس  هدنیامن 
لقن ار  ارجام  ددرگیمرب و  وا  تسا . هدرک  تقفاوم  امـش  يداهنـشیپ  دادـعت  مهدـکی  اب  هجراخ  ترازو  دـهدیم  خـساپ  وا  هب  لوؤسم  یلو 

یکـشزپ رداک  هاگدورف ، رد  رقتـسم  هجراخ  ترازو  یمازعا  نادنمراک  نوچ  دنکیمن ، تقفاوم  مهد  کی  اب  زگره  نامزاس  رتفد  دنکیم ،
رتفد ییاریذـپ  نارومأم  يرتفد ، نادـنمراک  لقن ، لـمح و  نادـنمراک  هاـگدورف ، هیذـغت  نارومأـم  هاـگدورف ، هاـگنامرد  رد  رارقتـسا  تهج 
غلبم تخادرپ  هاگدورف و  رد  رتفد  هراجا  هفـسلف  ًالوصا  دـنکیم و  زواجت  رفن  دـصکی  زا  هاگدورف ، رد  رقتـسم  کناب  نادـنمراک  هاـگدورف ،

ناریاز هرادا  زاـین ، دروم  يرورـض  دارفا  روضح  نودـب  دـبلطیم و  ار  فلتخم  نادـنمراک  روضح  هاـگدورف  هراـجإلالام  ناوـنع  هب  فازگ 
. تسین ریذپناکما 

ریما هب  ًامیقتـسم  دنکیم و  رظنفرـص  هاگدورف  نما  تمـسق  هب  هجراخ  ترازو  همان  زا  یگدـنیامن  رتفد  هک  هدـش  لمع  نینچ  نونکات  اذـل 
دروم نادنمراک  يارب  همرکم  هکم  ریما  تقفاوم  نتفرگ  اب  ماجنارس  دنکیم و  نایب  ًالدتـسم  ار  ارجام  دهدیم و  همان  همرکم  هکم  ریما  دجام 

. دوشیم رداص  حیرصت  مان  هب  دورو  تراک  رظن 
روضح همانرذگ و  يور  زا  درف  تاصخشم  حیرصت ، رودص  يارب 

هدـید یعرف  ناـبایخ  کـی  پچ ، تسد  هاـگدورف ، يدورو  رد  نـیرخآ  هباوـب 17 ، هب  ندیـسر  زا  لـبق  حـیراصتلارادصا : قـیقد  سردآ  - 1
دروخیم . مشچ  هب  حیراصتلارادصا  ولبات  نابایخ ، نامه  لئاوا  رد  هک  دوشیم 

هاگدورف نادنمراک  ددرت  تراک  - 8www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


88 ص :
ات دـهدیم  صوـصخم  تراـک  هدـش ، بیوـصت  یـضاقتم  دادـعت  هب  هرادا  نیا  لوؤـسم  حیرـصت  رودـص  زا  لـبق   ) تسا يرورـض  وا  دوـخ 

(. دوش جرد  تراک  نیا  رد  هدش  هتساوخ  تاصخشم 
هاگدورف هب  تسا  رارق  هک  یناسک  هیلک  تاصخـشم  یماسا و  هدـعقیذ ، لئاوا  رثکادـح  اـی  لاوش و  رخاوا  ًاـمتح  دوشیم  داهنـشیپ  نیا  رباـنب 

موادم يریگیپ  دوشن ، شومارف  همرکم  هکم  ریما  هب  يراگنهمان  دننک ، عورش  رتدوز  ار  تابتاکم  دننک و  هدامآ  دنـشاب ، هتـشاد  دمآ  تفر و 
سامتلا اضاقت و  اب  هناعـضاخ و  سیلپ  اـب  زور  ره  دـیاب  دراد و  تلذ  ندـش  دراو  تراـک  نودـب  تسا  ملـسم  دراد ، ار  يرثؤم  شقن  هلأـسم 

. تفرگ حیرصت  ًاعیرس  دیاب  سپ  تسین  حیحص  لمع  نیا  زگره  دش . لخاد 

هاگدورف هب  ددرت  تهج  هیلقن  لئاسو  حیرصت  - 9

هیلقن لئاسو  دورو  تسا ، حیرصت  تراک  نتشاد  هب  طونم  جاجح ) هاگدورف  هطوحم  يدورو  برد   ) هباوب 17 هب  صاخشا  دورو  هکنانچمه 
. تسا دنمزاین  حیرصت ) مان  هب   ) زوجم نتشاد  هب  مه 

: لماش ناگدننار  لماک  تاصخشم  هدعقیذ  لئاوا  رد  دیاب  نیا  ربانب 
: لماش هیلقن  لئاسو  تاصخشم  همانرذگ و  هرامش  بقل ، ردپ ، مان  مان ،

يرگلوسنکرس قیرط  زا  ات  ددرگ  هدامآ  اهنآ  یگدننار  همانیهاوگ  یپکوتف  اب  هارمه  كالپ و ...  هرامـش  گنر ، سوبینیم ، تناو ، يراوس ،
ار نآ  هک  يدوعـس  همانیهاوگ  نتـشاد  هب  يزاین  تسا و  ربتعم  زین  یللملانیب  ياههمانیهاوگ  اـجنیا  رد  . ) دوش هداتـسرف  هجراـخ  ترازو  هب 

دنمانیم هدایق » ۀصخر  »
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89 ص :
( تسین

هب قفاوم  رظن  اب  ار  كرادـم  هاگدورف ، نما  تمـسق  دتـسرفیم . هاگدورف  نما  هب  ار  همان  اهنآ ، دادـعت  لیلقت  یـسررب و  زا  سپ  هجراخترازو 
هعجارم حیراصتلارادصا  هب  اهنیـشام  حیراصت  نتفرگ  تهج  دـیاب  یگدـنیامن ، رتفد  نارومأم  دـنکیم و  لاسرا  حـیراصتلارادصا  تمـسق 

. دنیامن
رادقم اب  دریذپیمن و  ار  يداهنـشیپ  ياهنیـشام  دادعت  هجراخ  ترازو  لومعم ، قبط  هک  دراد  ترورـض  هتکن  نیا  رکذـت  دروم  نیا  رد  زاب 

نما نیلوؤسم  اـب  لـیبق  نیا  زا  ییایادـه  هتـسپ و  زگ و  نداد  اـب  هک  تسا  یگدـنیامن  رتـفد  هدـنیامن  هدـهعرب  دـیامنیم و  تقفاوم  يرتـمک 
دادعت هب  دنکیمن و  نیمأت  ار  نامزاس  زاین  هدش  بیوصت  نیـشام  دادعت  دنیامن  اضاقت  هناتـسود  دننک و  رارقرب  ار  یتسود  تقافر و  هاگدورف 

، تاکرادـت نارومأـم  هجراـخ ، ترازو  نارومأـم  یکـشزپ ، هورگ  تسا و  رادـقم  نـالف  ناریا  ناریاز  دادـعت  اریز  تـسا ؛ دـنمزاین  يرتـشیب 
. دندنمزاین يرتشیب  حیرصت  دادعت  هب  ًامامت  ناریاز ، لقن  لمح و  هب  کمک  تهج  نامزاس  نادنمراک  هرخالاب  کناب و  نادنمراک 

. تفرگ حیرصت  اهنیشام  يارب  يرتشیب  رادقم  هناتسود  دیاب  لئاسم ، نیا  نایب  اب  نیا  ربانب 
هبرجت هب  دـنهدن  نیمزرـس  نیا  يراج  تامیلعت  نوناق و  فالخرب  يراک  ماجنا  هب  نت  زگره  دریذـپ و  ماجنا  ینوناق  اهراک  دوشیم  هیـصوت 

ار یهار  درادن  دوجو  یلیلد  چیه  هدشن و  هدهاشم  یگدنکفارـس  يراوخ و  تلذ و  زج  يراج ، نیناوق  فالخرب  روما  ماجنا  رد  هدـش  تباث 
زا هک 
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90 ص :
ياهسامتلا یهاوخرذـع و  هب  هتـسویپ  مینک و  لمع  نوناق  فالخرب  میورب و  ههاریب  میهد ، ماجنا  میناوتیم  تزع  لامک  اب  ینوناق ، قیرط 

. میدرگ لسوتم  هنازجاع 
اهراک رد  دـنهد ، ماجنا  تاررقم  طباوض و  قبط  دوخ  تقو  رد  ار  يراک  ره  تکلمم ، نیا  نیناوق  تخانـش  اب  مرتحم  نیلوؤسم  رگا  نیقی  هب 
نتفرگ تهج  ررقم  تقو  رد  مهن ) متشه و  ياههرامش  رد   ) هدش میدقت  تاعالطا  قبط  دراد  ترورـض  نیا  ربانب  دوشیمن . لصاح  ياهفقو 

. ددرگ مادقا  هیلقن  لئاسو  دارفا و  دورو  يارب  زوجم 

زاین دروم  هیلقن  لئاسو  ندرک  هدامآ  - 10

هراشا

، ناسرزاب تأیه  اهداتـس ، ياضعا  هنازور  فیاظو  ماجنا  يارب  تسا و  زاین  دروم  سنالوبمآ  ناتـسرامیب ، هب  رامیب  لاقتنا  يارب  تسا  یهیدب 
هب هاـگباوخ  زا  نادـنمراک  لاـقتنا  يارب  روـطنیمه  تسا  يراوـس  هب  جاـیتحا  فـلتخم  تارادا  هب  نیلوؤـسم  هعجارم  ناـمجرتم و  هثعب ، دارفا 

زاین دروم  هرفن  اـی 14  هرفن و  ياهـسوبینیم 24  مرح ، ای  باوخ و  لحم  هب  راک  لحم  زا  هیثاثا  هیذـغت و  نکـسم ، نادـنمراک  ای  هاـگدورف و 
رد ار  زاین  دروم  هیلقن  لئاسو  دیاب  جح  مسوم  رد  جح  ياههثعب  دندقتعم  دنراد و  ناعذا  ار  هیلقن  لئاسو  موزل  ترورض  ناگمه  سپ  تسا .

. دنشاب هتشاد  رایتخا 
. یبیاعم دراد و  ینساحم  قیرط ، ود  زا  کی  ره  جح و  مسوم  رد  هراجا  دیرخ 2 - - 1 دومن : نیمأت  ار  اهزاین  نیا  ناوتیم  قیرط  ود  هب 

: نساحم اما 

. دوشیم نیمأت  ود  ره  هرمع  جح و  نامز  رد  نامزاس  زاین  هیلقن ، لئاسو  تیکلام  اب  - 1
. تسا هیلقن  هلیسو  هاگتسد  دصکی  زا  شیب  کلام  هک  دنکیم  راختفا  نامزاس  هیلقن ، لئاسو  يور  رب  هیناریإلا » جحلاۀثعب   » یسیونهندب اب  - 2
تسا و ناریا  یمالـسا  يروهمج  عفن  هب  اـیوگ  یغیلبت  هدـج  هرونم و  هنیدـم  همرکم ، هکم  ياهرهـش  یمومع  رباـعم  رد  ددرت  ماـگنه  هب  - 3

. دنک مهارف  هلیسو  رادقم  نیا  ات  تسا  هتسناوت  دشابیم و  رادروخرب  یعیسو  تاناکما  زا  یبالقنا  ناریا  هک  دنسریم  رواب  نیدب  ناگمه 

: بیاعم اما  و 

. دوشیم سبح  تکلمم  هیامرس  زرا و  - 1
. دهاوخیم نابهگن  سراح و  مه  گنیکراپ  دومن ، هراجا  گنیکراپ  دیاب  اهنآ  يرادهگن  يارب  - 2
. دنوش مازعا  ناتسبرع  هب  راکریمعت  ياهدع  دیاب  هلاس  همه  ددجم ، يریگراک  هب  ریمعت و  يارب  - 3

. دوش يرادیرخ  ریمعت  ضیوعت و  يارب  یکدی  تاعطق  دیاب  - 4
. دوش همیب  دیاب  تقرس  قیرح و  ربارب  رد  فقوتم ، ياهوردوخ  لاس  لوط  رد  - 5
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92 ص :
. دوش همیب  ثلاث  صخش  ربارب  رد  دیاب  جح  مسوم  رد  - 6

درتسم ضراوع ، تخادرپ  دایز و  ياهیگدنود  اب  دـعب  لاس  ددرگ و  لیوحت  رورم  هرادا  هب  دـیاب  جـح ، مسوم  نایاپ  رد  درز  ياهکالپ  - 7
. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  اهنیشام ، ات  دوش 

نامزاس هجوتم  هدـش  دای  ياـهتراسخ  زا  کـیچیه  دـیامن ، نیمأـت  هیلقن  لـئاسو  هراـجا  قیرط  زا  ار  دوخ  زاـین  ناـمزاس  رگا  هک  یلاـح  رد 
. دیامنیمن تالکشم  عون  نیا  ریگرد  ار  دوخ  دزادرپیم و  هنالداع  هراجا  طقف  لابلاغراف  هکلب  دوشیمن ،

دـصکی ات  دـیامن  مازعا  شاقن  راکفاص و  راکقرب ، کیناکیم ، زا  بیکرت  یتأیه  هلاس  همه  دـیاب  راچانب  تسا  کلام  ناـمزاس  هک  نونکا  اـما 
هب بسانم  تقو  رد  لئاسو  ندرک  هدامآ  تأیه و  مازعا  نودب  دـنک و  يرادربهرهب  هدامآ  ظاحل  ره  زا  ار  دوخ  هیلقن  هلیـسو  هاگتـسد  هاجنپو 

. دومن هدافتسا  هدنام  گنیکراپ  رد  لاسکی  اهنآ  بلاغ  هک  یلئاسو  زا  ناوتیمن  هجو  چیه 
ثعاب لئاسم  نیا  تیاعر  اریز  دوش ؛ هجوت  لاس  لوط  رد  هیلقن  لئاسو  يرادهگن  يارب  اهکیناکیم  ینف  تارکذت  هب  دراد  ترورـض  کنیا 

. تشاد دهاوخ  ربرد  ار  یتارطخ  اهنآ  تیاعر  مدع  ددرگیم و  هیلقن  لئاسو  زا  ندرک  هدافتسا  رتهب  رتشیب و 

يرورض تارکذت 

یگدوـسرف و ثعاـب  هتـشادن و  ساـمت  نیمز  حطـس  اـب  هک  دریگ  رارق  هیاـپراهچ  يور  دـیاب  ینـالوط ، فـقوت  تلاـح  رد  هـیلقن  هلیـسو  - 1
ریات یگدیسوپ 
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93 ص :
. ددرگن

. ددرگ ژراش  هدافتسا  ماگنهب  دوش و  هیلخت  زاب و  دیاب  اهيرطاب  - 2
يزوسشتآ قیرح و  رطخ  نیزنب  ندوب  رپ  ددرگیم و  روتوم  یگدوسرف  ثعاب  لـماک  هیلخت  دـشاب ، هتـشاد  نیزنب  دیاب 14  نیزنب  كاب  - 3

. دراد
ینف راک  هورگ ، اریز  درادـن ؛ یبولطم  هجیتن  هرمع ، نامز  رد  تأیه  مازعا  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  یـساسا  هتکن  نیا  هب  ًامتح  نـالوؤسم  - 4
سک ره  دهد . لیوحت  بیع  نودب  دنک و  نشور  ار  اهنیشام  هک  تسین  یلوؤسم  درف  جح  نامز  هاگنآ  دنوریم ، دنهدیم و  ماجنا  ار  دوخ 
موجه درادـن و  یفاک  تاعالطا  هک  یلاح  رد  دورب ، دـنک و  نشور  ار  نآ  درادرب و  رتدوز  ار  رظن  دروم  هلیـسو  دـهاوخیم  دوخ  هقیلـس  هب 

. دنک كرت  ار  گنیکراپ  دیاب  هدافتسا  نودب  یضاران و  دروآیم و  دوجو  هب  جرم  جره و  گنیکراپ  هب  تسرپرس ، نودب  دارفا ،
رد اهنآ  روضح  نداد ، لیوحت  ندرک و  نشور  يارب  یلو  دنوش  رضاح  هرمع  نامز  رد  یساسا  ریمعت  يارب  اهکیناکیم  دوشیم  هیصوت  اذل 

. دشابیم يرورض  زین  جح  نامز 

هرونم هنیدم  همرکم و  هکم  ياهداتس  نفلت  نتخادنا  راکب  - 11

شریذپ هب  هجوت  اب  دوشیم و  حرطم  رجیپ  سکلت و  سکاف ، نفلت ، ياهزاین  ناتسبرع ، جح  ریزو  اب  یناریا  تأیه  تاقالم  ماگنه  هلاس  همه 
، نفلت فارگلت و  تسپ و  ترازو  تنواعم  جح و  ریزو  تقفاوم  و 
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94 ص :
ّلک ریدم  هب  ياهمان  يرگلوسنکرـس ، قیرط  زا  همرکم  هکم  هرونم و  هنیدم  ياهداتـس  ندش  رقتـسم  زا  لبق  هدعقیذ  لیاوا  رد  دیاب  کلذـعم 

هرادا لک  ناریدم  هب  تسا  دنمـشهاوخ  نفلت ، تسپ و  تنواعم  جح و  ریزو  تقفاوم  هب  انب  دومن  تساوخرد  وا  زا  تشون و  هدـج  تالاصتا 
هکم هرونم و  هنیدم  ياهداتس  رارقتسا  اب  ات  دنیامن  لصو  تعرس  هب  ار  یتساوخرد  ياهنفلت  دیهد  روتسد  هرونم  هنیدم  همرکم و  هکم  نفلت 

. دوشن داجیا  اهراک  رد  ياهفقو  دوخ ، زکارم  رد  همرکم 
طباور هک  ییاهلاس  اما  دوشیم  لصو  اهنفلت  دریذـپیم و  ماجنا  ًاعیرـس  يرادا  لحارم  هماـن ، نیلّوا  اـب  تسا ، هنـسح  طـباور  هک  ییاـهلاس 
هنیدم همرکم و  هکم  ماهداد  روتـسد  دـیوگیم : دایز  ياهيریگیپ  زا  سپ  دـهدیمن ، ار  همان  خـساپ  لک  ریدـم  تسین  شخبتیاضر  نادـنچ 

ربص دیاب  تسا  هدیسرن  روتسد  زکرم  زا  زونه  دنرادیم  راهظا  اهنآ  دوشیم ، هعجارم  هرونم  هنیدم  همرکم و  هکم  ریدم  هب  دنک . مادقا  هرونم 
داتـس ياضعا  تسا  یتدم  سرب ! نامداد  هب  اقآ  هک  دش  جح  ریزو  ناماد  هب  تسد  دیاب  هرخالاب  دنهدیم . ساپ  رگیدکی  هب  یتدم  ات  دـینک .

. دوشیم لصو  اهنفلت  یهبینتعم  نامز  تشذگ  زا  سپ  ماجنارس  هدشن  لصو  زونه  اهنفلت  دناهدش و  لوغشم  اهراک  هب  دناهدمآ و  هنیدم 
دننکن عطق  ار  اهنفلت  دوش ، تساوخرد  هکم  نفلت  تارادا  زا  جـح ، مسارم  ناـیاپ  رد  دـش  هتفرگ  میمـصت  ینادرگرـس  نیا  زا  تاـجن  يارب 

. دشاب دعب  لاس  يارب  هدافتسا  لباق  نانچمه  هک  دزادرپب  ار  نامنوبآ  نامزاس  دنامب و  ریاد  نانچمه  هکلب 
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هسلج رد  هلاس  همه  کلذعم  دوریم ، لاس ) لوط  رد  یجراخ  تاملاکم  يارب   ) زاب ياهنفلت  زا  هدافتـسا  ءوس  لامتحا  هک  فیـصوت  نیا  اب 

راک زا  اهنفلت  اًلمع  جح  مسوم  رد  یلو  دـنهدیم  ییاهلوق  مه  اهنآ  دوشیم و  حرطم  اهنفلت  هلأسم  جـح ، ترازو  اب  یناریا  تأیه  تاقالم 
. دهدب ار  اهنآ  يرارقرب  روتسد  ًاحیرص  تالاصتا  سیئر  دیاب  دتفایم و 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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